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 موجز

وهو يتضمن موجزاً بأنشطة هيئات     . ٢/١٠٢هـذا الـتقرير مقـدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان             
 إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة ويبني كيف تصدى            معـاهدات حقـوق اإلنسان الرامية     

ويقدم هذا التقرير   . املكلفـون مبختلف اإلجراءات اخلاصة للقضايا اجلنسانية وحقوق املرأة، كلٌ يف إطار واليته            
سان للمرأة، يف   أيضـاً معلومات عن عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن القضايا اجلنسانية وحقوق اإلن             

 .املقر ويف امليدان، واستنتاجات وتوصيات موجزة تتعلق بكيفية زيادة محاية حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيزها
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 احملتويات

 الصفحة راتـالفق 

 ٤ ١ ....................................................................مقدمة -أوالً 

 رصـد تنفيذ األحكام املتعلقة باملساواة وحقوق املرأة يف معاهدات حقوق            -ثانياً 
 ٤ ٢٧-٢ ...................................................................اإلنسان 

 ٤ ٨-٢ ...................العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية -لف أ 

 ٧ ١٢-٩ ...العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -باء  

 ٨ ١٣ ......االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري -جيم  

  العقوبة  اتفاقـية مناهضـة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          -دال  
 ٩ ٢٠-١٤ ...................................القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  

 ١٠ ٢٤-٢١ ..............................................اتفاقية حقوق الطفل -هاء  

 ١١ ٢٦-٢٥ ...االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -واو  

 ١٢ ٢٧ ........................االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -زاي  

  اإلجراءات اخلاصة يف مسألة املساواة بني اجلنسني وقضايا         نظر أصحاب واليات   -ثالثاً 
 ١٢ ٤١-٢٨ .............................................حقوق اإلنسان للمرأة ومناصرهتم هلا 

 ١٨ ٤٩-٤٢ ..............تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان -رابعاً 

 ١٨ ٤٣-٤٢ ...........................أنشطة السياسات والربامج على مستوى املقر -ألف  

 ١٩ ٤٩-٤٤ ........................................................ امليدانيةالعمليات -باء  

 ٢٢ ٥٠ .........................................................االستنتاجات والتوصيات -خامساً 
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  مقدمة-أوالً 

ويتضمن الفرع الثاين من هذا التقرير . ٢/١٠٢هذا التقرير مقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً مبقرر اجمللس         -١
وهذه .  وحقوق اإلنسان للمرأة   موجزاً بأنشطة هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني           

املعلومات مستمدة من املالحظات اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف املقدمة خالل العامني الفائتني، ومن التعليقات               
ويبيِّن الفرع الثالث كيف تصدى     . العامة الصادرة يف تلك الفترة، فضالً عن األنشطة األخرى اليت سامهت فيها اللجان            

ويقدم الفرع الرابع   . مبخـتلف اإلجـراءات اخلاصة للقضايا اجلنسانية وحقوق املرأة، كلٌ يف إطار واليته            املكلفـون   
. معلومات عما تضطلع به املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من عمل بشأن القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للمرأة               

 .ات موجزةويعرض الفرع اخلامس واألخري من هذا التقرير استنتاجات وتوصي

رصد تنفيذ األحكام املتعلقة باملساواة وحقوق       -ثانياً 
 املرأة يف معاهدات حقوق اإلنسان

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية-ألف 

أدرجت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصية واحدة أو أكثر تتعلق باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان  -٢
إىل دورهتا  ) ٢٠٠٤(ظم مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة خالل الفترة املمتدة من دورهتا الثانية والثمانني            للمرأة يف مع  

 ).٢٠٠٦(الثامنة والثمانني 

 من العهد، أعربت اللجنة عن قلقها ألن قوانني اإلجهاض الشديدة التقييد قد تدفع              ٦ويف إطـار املادة      -٣
والحظت .  مأمونة لإلجهاض، ما ُيعرِّض حياهتن وصحتهن للخطر       النسـاء إىل الـتماس سبل غري مشروعة وغري        

. )١(اللجـنة وجـود حاالت جييز فيها القانون اللجوء إىل اإلجهاض وإن كان ذلك غري متاٍح يف الواقع العملي                  
، )٢(وتناولت اللجنة أيضاً قضايا تتصل مبنع احلمل وخدمات التنظيم األسري والتوعية اجلنسية يف املناهج املدرسية              

 . وعلَّقت بصفة عامة على ارتفاع معدالت وفيات الرضَّع واألمهات

وإذ أعربـت اللجـنة عن أسفها النتشار العنف املرتيل يف عدد من الدول األطراف فإهنا اعتمدت عدة                   -٤
وتتعلق هذه التوصيات، يف مجلة أمور، باعتماد وتنفيذ سياسات         .  من العهد  ٧ و ٣توصـيات يف إطـار املادتني       

انـني ملنع ومكافحة العنف املرتيل؛ وتضمني قانون العقوبات أحكاماً حمددة بشأن العنف املرتيل، مبا يف ذلك                 وقو
االغتصـاب يف إطار الزواج؛ ووضع برامج ملساعدة الضحايا وتوعية الناس؛ وتوفري التدريب املناسب للموظفني               

                                                      

1  Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 60 (A/60/40), vol. I, Albania, 

para. 82 (14); Morocco, para. 84 (29); Poland, para. 85 (8); Kenya, para. 86 (14); Mauritius, para. 88 (9).  

Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 40 (A/61/40), vol. I, Paraguay, para. 77 (10). 

2   A/60/40, vol. I, Poland, para. 85 (9). 
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. )٣(ضاء؛ واملالحقة اجلنائية ملرتكيب أعمال العنف هذهاملكلفـني بإنفاذ القوانني؛ وتوافر األوامر الزجرية عند االقت       
واقترحـت اللجنة على الدول األطراف أن تنشئ خطوط اتصال ساخنة ملعاجلة األزمات ومراكز لدعم الضحايا                
تكـون جمهـزة بتسـهيالت طبية ونفسية وقانونية، مبا يف ذلك إقامة مآٍو للزوجات واألطفال الذين يتعرضون                  

ي للدول األطراف أن تعاجل العوائق من قبيل التبعية االقتصادية للشركاء اليت متنع النساء من           وينـبغ . )٤(للضـرب 
، أوصت اللجنة الدول األطراف بأن تلغي التشريعات اليت         "جرائم الشرف "وفيما خيص   . اإلبالغ عن هذا العنف   

 .)٥(تنص على ختفيف األحكام

االجتار بالنساء، وأوصت الدول األطراف بأن تعزز التعاون        ، تصدت اللجنة لقضية     ٨ و ٣ويف إطـار املـادتني       -٥
وينبغي توفري احلماية جلميع    . الـدويل والتدابري العملية ملكافحة االجتار والفساد املتعلق باالجتار، وحماكمة اجلناة ومعاقبتهم           

. ن ُتنسب إليهم املسؤولية   الضـحايا والشهود حبيث يكون هلم مكان يلجأون إليه وتتاح هلم الفرصة لتقدمي األدلة ضد م               
 .)٦(وينبغي وضع برامج إلعادة تأهيل الضحايا ومنح رخص إقامة عند االقتضاء العتبارات إنسانية

، أعربت اللجنة عن قلقها لوجود عدد ال ُيستهان به من النساء يف صفوف ١٠وفـيما يـتعلق باملـادة       -٦
 موظفني ذكور للتعامل مباشرة مع النساء احملتجزات        ، وأوصت الدول األطراف بأن متتنع عن استخدام       )٧(السجناء

وأوصت اللجنة أيضاً إحدى الدول األطراف بأن       . )٩(وجيب فصل السجينات عن السجناء    . )٨(يف سجون النساء  
 .)١٠(حتظر تكبيل احملتجزات باألصفاد أثناء الوالدة

                                                      

3  For example, A/60/40, vol. I, Slovenia, para. 93 (7); Morocco, para. 84 (28); Albania, para. 82 (11); 

Uzbekistan, para. 89 (23); Tajikistan, para. 92 (6).  A/61/40, vol. I, Brazil, para. 78 (11); Democratic Republic of 

the Congo, para. 80 (12); Benin, para. 83 (9); Kenya, para. 86 (11); Paraguay, para. 77 (9); Greece, para. 90 (7); 

Thailand, para. 95 (12).  Republic of Korea (CCPR/C/KOR/CO/3/CRP.1), para. 11. 

4  A/60/40, vol. I, Albania, para. 82 (11); Uzbekistan, para. 89 (23); Tajikistan, para. 92 (6); Poland, para. 85 

(11); Iceland, para. 87 (12). 

5  A/60/40, vol. I, Yemen, para. 91 (12); Syrian Arab Republic, para. 94 (16). 

6  See for example A/60/40, vol. I, Albania, para. 82 (15); Greece, para. 90 (10); Yemen, para. 91 (17); 

Tajikistan, para. 92 (24); Slovenia, para. 93 (11).  A/61/40, vol. I, Paraguay, para. 77 (13); Brazil, para. 78 

(15); Norway, para. 81 (12); Serbia (Kosovo), para. 85 (16).  Bosnia and Herzegovina (CCPR/C/BIH/CO/1), 

para. 16. 

7  A/60/40, vol. I, Thailand, para. 95 (16). 

8  A/61/40, vol. I, Canada, para. 76 (18).  See also United States of America, para. 84 (33). 

9  A/61/40, vol. I, Paraguay, para. 77 (16). 

10  A/61/40, vol. I, United States of America, para. 84 (33). 
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ساواة يف املعاملة بني الرجال     ، أوصت اللجنة الدول األطراف بأن تكفل امل       ٢٦ و ٣ويف إطـار املـادتني       -٧
واقترحت تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية من خالل التطبيق           . )١١(والنسـاء يف جمـال العمل     

ويف بعض احلاالت، أوصت اللجنة الدول األطراف بأن تعني عدداً أكرب من النساء يف . )١٢(الفعال للتدابري اإلجيابية
ونظرت اللجنة  . )١٣(مد تدابري خاصة لزيادة متثيلهن يف مجيع اهليئات التشريعية والتنفيذية         سلك القضاء، وبأن تعت   

 .)١٤(٢٦ و٣أيضاً يف استفادة املرأة من التعليم يف إطار املادتني 

وجيب تغيري املواقف   . )١٥(وتالحـظ اللجنة أن النساء ما زلن يتعرضن للتمييز مبوجب األعراف والتقاليد            -٨
وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تشويه األعضاء التناسلية . )١٦( متس حبقوق اإلنسان للمرأةالتنميطية اليت

، حثت اللجنة الدول األطراف على إلغاء أوجه        ٢٦ و ٢٣ و ٣وفيما يتعلق باملواد    . )١٧(لألنـثى يف بعض البلدان    
ممارسة السلطة الوالدية واختيار مكان اإلقامة الالمساواة بني الزوجني فيما يتعلق مبسائل الزواج والطالق واإلرث و

واعتمدت اللجنة آراء فيما يتعلق مبمارسة تعدد الزوجات وحثت الدول على مكافحة            . )١٨(وأيلولـة املمتلكات  
وأوصت اللجنة أيضاً إحدى الدول األطراف بوضع حد للتمييز         . )١٩(ممارسـة الزواج القسري للنساء املختطفات     

 .)٢٠(يتها إىل أطفاهلا إذا كان الوالد أجنبياًضد املرأة يف نقل جنس

                                                      

11  A/60/40, vol. I, Poland, para. 85 (10); see also A/60/40, vol. I, Finland, para. 81 (9); Mauritius, para. 88 

(8).  A/61/40, vol. I, Paraguay, para. 77 (8); United States of America, para. 84 (28).  Ukraine 

(CCPR/C/UKR/6), para. 18.  Republic of Korea (CCPR/C/KOR/CO/3/CRP.1), para. 10. 

12  A/60/40, vol. I, Mauritius, para. 88 (8). 

13  A/60/40, vol. I, Yemen, para. 91 (10).  See also A/60/40, vol. I, Tajikistan, para. 92 (7); Syrian Arab 

Republic, para. 94 (17); Albania, para. 82 (10); Slovenia, para. 93 (8).  Bosnia and Herzegovina 

(CCPR/C/BIH/CO/1), para. 11.  Republic of Korea (CCPR/C/KOR/CO/3/CRP.1), para. 10. 

14  For example, A/60/40, vol. I, Morocco, para. 84 (26); Yemen, para. 91 (8).  A/61/40, vol. I, Central 

African Republic, para. 83 (9). 

15  A/60/40, vol. I, Albania, para. 82 (10); Kenya, para. 86 (10). 

16  A/60/40, vol. I, Yemen, para. 91 (8). 

17  A/60/40, vol. I, Yemen, para. 91 (11); Benin, para. 83 (11); Kenya, para. 86 (12).  A/61/40, vol. I, 

Norway, para. 81 (12); Central African Republic, para. 83 (11). 

18  A/60/40, vol. I, Kenya, para. 86 (10); Morocco, para. 84 (33); Yemen, para. 91 (9); Syrian Arab Republic, 

para. 94 (16); Thailand, para. 95 (11).  A/61/40, vol. I, Democratic Republic of the Congo, para. 80 (11); 

Central African Republic, para. 83 (9). 

19  A/60/40, vol. I, Benin, para. 83 (10); Morocco, para. 84 (30); Kenya, para. 86 (10); Uzbekistan, para. 89 

(24); Yemen, para. 91 (9).  A/61/40, vol. I, Central African Republic, para. 83 (10). 

20  A/60/40, vol. I, Morocco, para. 84 (32). 
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  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-باء 

أحـرزت اللجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقدماً رئيسياً يف عملها أثناء دورهتا              -٩
 من العهد املتعلقة بتساوي الرجال ٣ بشأن املادة ١٦ق العام رقم عندما اعتمدت التعلي) ٢٠٠٥(الرابعة والثالثني   

ويشري التعليق العام إىل أشكال التمييز      . والنسـاء يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
 وضعها غري   تفاقم"املتمـيزة اليت تعانيها النساء بسبب تداخل نوع اجلنس مع عوامل كثرية أخرى، ما يؤدي إىل                 

أوالً، تنص اللجنة صراحة على تساوي . وهلذا التعليق العام مستان جديرتان بالذكر. )٢١(أو إىل متييز مزدوج" املوايت
التزاماً إجبارياً وفورياً بالنسبة    "الرجال والنساء يف حق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتباره           

 من العهد، اللتان تتناوالن عدم      ٣ و ٢ثانياً، توضح اللجنة أن املادتني      . )٢٢(لتحلُّل منه ال جيوز ا  " للدول األطراف 
ليستا حكمني قائمني بذاهتما، بل تنبغي قراءهتما باالقتران مع كل حق يكفله اجلزء "التمييز واملساواة بني اجلنسني، 

 .)٢٣("الثالث من العهد

 مة، أثناء دوراهتا من الرابعة والثالثني إىل السابعة والثالثني         وعلى هذا األساس، أثارت اللجنة بصفة منتظ       -١٠
، مسـائل وشواغل تتعلق بتمتع املرأة حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك يف احلوار الذي               )٢٠٠٥(

شريعات وتسأل اللجنة الدول األطراف بصفة دورية عن وجود أية ت. أجرته مع الدول األطراف بشأن تنفيذ العهد
بشـأن مناهضة التمييز أو املساواة بني اجلنسني وعن نطاق هذه التشريعات، وتطلب منها تقدمي بيانات مفصلة                 
حبسب نوع اجلنس تتعلق جبميع مواد العهد، وتستفسر منها عن التدابري احملددة حبسب نوع اجلنس اجلاري اختاذها 

 .إلزالة أية أوجه تفاوت ُيعثر عليها

، استفسرت اللجنة عن أنواع احلماية االجتماعية اليت تتيحها الدول األطراف للنساء            ٩ملادة  ويف إطـار ا    -١١
، حبثت القضايا املتصلة باالتِّجار بالنساء واألطفال ألغراض        ١٠ويف إطار املادة    . املعـيالت وضـحايا االتِّجـار     

دأبت اللجنة أيضاً على االستفسار عن      ،  ١٠ و ٩ويف إطار املادتني    . االستغالل اجلنسي والتجاري، والعنف املرتيل    
املساعدة اليت تقدمها الدول األطراف لُألسر واألمهات واآلباء على حد سواء، لتمكينهم من تقاسم املسؤوليات               

، حبثت اللجنة مستوى احلماية القانونية حلقوق الصحة اإلجنابية         ١٢ويف إطار املادة    . اُألسـرية عـلى حنو أفضل     
 .قع العمليوالتمتع هبا يف الوا

ودأبـت اللجنة على الترحيب بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ترصد حقوق املرأة، وأقرت بأن                -١٢
التصـديق على معاهدة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري إجراء إجيايب حلماية                

 .حقوق املرأة وتعزيزها

                                                      

21  General comment No. 16 (2005) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, para. 5. 

22  Ibid., paras. 16-17. 

23  Ibid., para. 2. 



A/HRC/4/104 
Page 8 

 

  على مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء-جيم 

أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل التمييز املزدوج الذي تتعرض لـه املرأة وإىل قضايا التمييز  -١٣
العنصري املتصلة بنوع اجلنس يف أكثر من نصف املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا بشأن تقارير الدول األطراف                

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء نقص تقييم حجم التمييز ). ٢٠٠٦(ة والستني والتاسعة والستني أثناء دورتيها الثامن
وأعربت عن أسفها لعدم توافر معلومات إحصائية، مفّصلة . )٢٤(الذي مياَرس ضد النساء املنتميات إىل أقليات إثنية

احمللية وعن متتعها باحلقوق احملمية     أيضـاً حبسب نوع اجلنس، عن الوضع االقتصادي للشعوب األصلية وجمتمعاهتا            
وأشارت اللجنة بوجه خاص إىل عدم وجود بيانات إحصائية كافية عن مشاركة . )٢٥( من االتفاقية٥مبوجب املادة 

ويف احلاالت اليت قُدِّمت فيها هذه املعلومات، الحظت        . النسـاء املنتميات إىل الشعوب األصلية يف احلياة العامة        
النساء املنتميات إىل األقليات والشعوب األصلية الاليت يتقلدن مناصب ذات مسؤولية يف اجلهاز     اللجنة تدّني عدد    

والحظت اللجنة أيضاً ارتفاع معدالت األمية بني . )٢٦(اإلداري أو السياسي أو يف القطاع اخلاص يف الدولة الطرف
سي يف املرحلة االبتدائية يف صفوف نسـاء الشعوب األصلية يف بعض الدول األطراف وتدّني معدل احلضور املدر        

كما أثارت اللجنة مسألة قانون اجلنسية يف إحدى الدول األطراف اليت مل . )٢٧(الفتيات املنتميات إىل هذه الشعوب
. تكن متنح اجلنسية ألطفال مواطناهتا املتزوجات من أجانب، على عكس ما تفعله يف حالة األب املتزوج من أجنبية

أن يؤدي ذلك إىل حاالت من انعدام اجلنسية وحثت الدولة الطرف على مراجعة تشريعاهتا وحـذرت اللجنة من   
وتصدت اللجنة أيضاً لشىت    . )٢٨(املتعلقة باكتساب اجلنسية لضمان متكُّن كال الوالدين من نقل جنسيته إىل أطفاله           

 جمموعات قومية أو إثنية معّينة أو من        أنواع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االتِّجار بالنساء والفتيات املنتميات إىل           
؛ وارتفاع مستوى تعرُّض النساء األجنبيات والنساء املنتميات إىل    )٢٩(غـري املواطنات ألغراض االستغالل اجلنسي     

السـكان األصـليني للعنف املرتيل وعدم وجود استراتيجيات مالئمة للقضاء على هذا العنف؛ وحاالت التعقيم                
؛ والعنف  )٣٠(يات إىل السكان األصليني دون علمهن أو دون موافقتهن الكاملة واملستنرية          القسـري للنساء املنتم   

الـذي ميـاَرس ضد املهاجرات الاليت يتعرضن لتجاوزات مثل طول ساعات العمل، وعدم االستفادة من التأمني                 
طات اهلجرة إن كنَّ ال     الصحي، وسوء املعاملة اجلسدية واللفظية، والتحرُّش اجلنسي، والتهديد بتسليمهن إىل سل          

 .)٣١(حيملَن وثائق هوية

                                                      

24  See Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), para. 173. 

25  Ibid., para. 136. 

26  Ibid., paras. 116, 141 and 224. 

27  Ibid., para. 120. 

28  Ibid., para. 366. 

29  Ibid., paras. 393 and 181. 

30  Ibid., para. 204. 

31  Ibid., para. 203. 
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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة-دال 
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

أولـت جلـنة مناهضة التعذيب حقوق اإلنسان للمرأة اهتماماً متزايداً يف إطار نظرها يف تقارير الدول                  -١٤
، اعتربت اللجنة أن االغتصاب ميثل تعذيباً وأن الدولة الطرف          )٢٠٠٦(ة السابعة والثالثني    ففي الدور . األطراف

 من االتفاقية إذا ما قامت بترحيل صاحبيت الشكوى إىل بلديهما األصلي الذي سبق أن تعرضتا                ٣ستنتهك املادة   
 . )٣٢(فيه لالغتصاب على يد وكالء للدولة

دعاءات اليت تفيد بزيادة جرائم القتل العنيف للنساء وأكدت أن          وأعربـت اللجـنة عـن قلقها إزاء اال         -١٥
وتعرب اللجنة أيضاً عن . االمتناع عن التحقيق يف هذه احلاالت يزيد من معاناة األقارب الذين يلتمسون القصاص

في واالحتجاز قلقها إزاء االدِّعاءات اليت تفيد بانتشار ممارسة التعذيب وحاالت االختفاء القسري واالعتقال التعس
السـري، وكذلك إزاء كثرة تعرُّض النساء لالغتصاب على يد األفراد العسكريني واجلماعات املسلحة، وإفالت               

وأوصت الدولَ األطراف بأن حتقق بسرعة      ). ١٤ و ١٢ و ٢املواد  (مرتكيب هذه األعمال على ما يبدو من العقاب         
ينبغي أن تكون األحكام متناسبة مع خطورة اجلرائم إذا ما         و. ونزاهة يف هذه األعمال وبأن حتاكم مجيع مرتكبيها       

 .وينبغي تعويض ضحايا التعذيب، حىت لو اقتضى األمر إنشاء صندوق لذلك الغرض. ثبتت التهمة عليهم

، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفري محاية كافية وانتشار سوء املعاملة ١٦ و١١ و٦ويف إطار املواد  -١٦
، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء    ٧ و ٢ويف إطار املادتني    . مـاكن االحتجاز يف بعض الدول األطراف      للنسـاء يف أ   

الـتقارير الـيت تفـيد بتعرُّض احملتجزات الستخدام القوة املفرطة وغري املشروعة، مبا يف ذلك التعذيب النفسي                  
ة، ختلّفت الدول األطراف عن تقدمي      ويف حاالت عديد  . واجلنسي، على يد موظفي العدالة اجلنائية وأفراد الشرطة       

معلومات بشأن العنف الذي مياَرس ضد النساء احملتجزات، وعدم توافر إجراءات لتقدمي الشكاوى، وعدم وجود               
. ١٢ تطلبه املادة على النحو الذيبرنامج فعال حلماية الشهود، ومل تعمد إىل التحقيق بسرعة ونزاهة يف االدِّعاءات 

وجد فيها إجراءات لتقدمي الشكاوى، يكون معدل اإلدانات متدنياً جداً بوجه عام، وقد وردت ويف احلاالت اليت ت
وأوصت اللجنة  . تقاريـر عديدة تبني بالتفصيل أعمال الترهيب والتهديد اليت متارس ضد ضحايا العنف اجلنسي             

 .الدوليةالدول األطراف بأن تكفل محاية النساء يف أماكن االحتجاز مبا يتفق مع املعايري 

وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء ما أُبلغ عن انتشار العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف القائم على نوع                 -١٧
وقد قدمت اللجنة توصيات عديدة لدول أطراف من أجل منع العنف ضد            . اجلنس يف الكثري من الدول األطراف     

 . املرأة واملعاقبة عليه

 بالنساء واألطفال ولالدعاءات اليت تشري إىل ضلوع مسؤولني يف هذا االجتار وتصدت اللجنة ملسألة االجتار -١٨
وتعرب اللجنة عن أسفها للحاالت اليت حصلت فيها على معلومات          . ألغـراض االستغالل اجلنسي وغري اجلنسي     

                                                      

32  Communication No. 262/2005, V.L. v. Switzerland (CAT/C/37/D/262/2005), adopted on 20 November 2006, and 

communication No. 279/2005, C.T. v. Sweden (CAT/C/37/D/279/2005), adopted on 17 November 2006. 
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ة االجتار، مبا يف    قليلة أو مل حتصل فيها على أية معلومات عن املساعدة املقدمة للضحايا، والتدابري احملددة ملكافح              
ذلك التشريعات اجلنائية، والتدريب املقدم للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون والفئات املعنية األخرى، على حنو ما         

وأوصت . ، وعن األحكام الصادرة حبق وكالء الدولة مبوجب القوانني اجلنائية الوطنية    ١٦ و ١٠ و ٢تقتضيه املواد   
 .دابري املالئمة ملكافحة االجتار وتوفري احلماية واجلرب جلميع الضحايااللجنة الدول الطرف باختاذ الت

وأعربـت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابري حلماية العمال املهاجرين املعرضني للخطر، وال سيما                 -١٩
وأعربت . وىأو مينعن من تقدمي الشكا    /العامالت يف املنازل اللوايت يدعني أهنن يتعرضن للعنف اجلنسي وحيبسن و          

اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تشري إىل ممارسة التعذيب وسوء املعاملة على أعضاء الفئات الضعيفة،                 
مبـن فـيهم الشعوب األصلية واألقليات اجلنسية، وأوصت الدول األطراف بأن تكفل التحقيق الشامل يف هذه                 

لضمانات املتاحة لطالبات اللجوء لكي خيضعن لالستجواب على      وتالحظ اللجنة قلة ا   . االدعاءات ومقاضاة اجلناة  
. يد موظفات، وأوصت الدول األطراف بأن تضمن استجواب طالبات اللجوء على يد موظفات يف مجيع احلاالت  

وفـيما يـتعلق بالتعويضات، طلبت اللجنة إىل الدول األطراف أن تويل اهتمامها ملسألة التمييز القائم على نوع                  
 .ألشد فئات النساء ضعفاًاجلنس و

وتوصي اللجنة بإدراج القضايا اجلنسانية يف الدورات التدريبية املوجهة جلميع األشخاص الذين ميكن أن               -٢٠
وتطلب اللجنة بصفة منتظمة إىل الدول أن تقدم        . يعهـد إلـيهم حبراسـة احملتجزين أو استجواهبم أو معاملتهم          

 حبسب نوع اجلنس فيما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء املعاملة املنسوبة معلومات إحصائية مفصلة، يف مجلة أمور،
. إىل موظفـني مكلفـني بإنفاذ القوانني وما يتصل بذلك من حتقيقات ومالحقة قضائية وتدابري عقابية وتأديبية                

الفعال وأوصت اللجنة الدول األطراف بأن تنشئ آليات إشراف فعالة ومستقلة لضمان التحقيق السريع والرتيه و              
 . يف مجيع االدعاءات املبلغ عنها، وضمان املالحقة القانونية ملا تثبت عليهم التهمة أو معاقبتهم

  اتفاقية حقوق الطفل�هاء 

سلطت جلنة حقوق الطفل الضوء على الشواغل املتصلة بالطفلة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقارير الدول                -٢١
 حبقوق الطفلة حتسني االحتياجات الصحية للفتيات؛ ووضع الفتيات يف          وتشمل دواعي القلق املتصلة   . األطـراف 

الصـراعات املسـلحة؛ ومكافحة االجتار باألطفال وإلغاء عمل األطفال، مبا يف ذلك البغاء واالستغالل اجلنسي؛              
 يف مجلة أمور    واملمارسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والزواج املبكر واحلمل املبكر،           

وباإلضافة إىل ذلك، أعطت اللجنة أولوية للشواغل املتصلة بتعليم الفتيات، فحثت الدول األطراف على              . أخرى
وتعرب . تعديل أو سحب القوانني التمييزية والعدول عن املمارسات اليت متنع الفتيات احلوامل من مواصلة الدراسة

ضع الطفلة يف املناطق الريفية والنائية حيث تعيش الفتيات حتت نفوذ       اللجـنة بصفة منتظمة عن بالغ قلقها إزاء و        
الزعماء اجملتمعيني والدينيني ويواجهن تقاليد وممارسات ضارة راسخة، وتدعو اللجنة الزعماء التقليديني والدينيني             

وركزت اللجنة أيضاً   . )٣٣(واجملتمعـيني إىل العمل على إزالة التأثريات السلبية للتقاليد والعادات الضارة بالفتيات           

                                                      

33  Recommendations from the day of general discussion on �The girl child� (1995). See CRC/C/18. 
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على الثغرات القائمة يف احلماية املمنوحة للفتيات، معربةً عن قلقها إزاء نقص األحكام املتصلة باحلماية من اإليذاء 
 .)٣٥( وتزايد عدد الفتيان املتسربني من املدارس)٣٤(اجلنسي

 بشأن حقوق األطفال املعوقني، ٩م التعليق العام رق) ٢٠٠٦(واعتمدت اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني  -٢٢
وحيث التعليق العام الدول األطراف على اختاذ مجيع التدابري الكفيلة . مؤكـدة أن املعوقـات أكثر تعرضاً للتمييز       

 . حبماية األطفال املعوقني وحصوهلم على اخلدمات وإدماجهم يف اجملتمع

 بشأن حق الطفل يف إمساع رأيه، حثت اللجنة ٢٠٠٦سبتمرب /ويف يوم املناقشة العامة الذي نظم يف أيلول -٢٣
الدول األطراف على إيالء اهتمام خاص حلقوق الطفلة بغية مكافحة القوالب النمطية املتحاملة جنسياً وقيم نظام                

ويف عام  .  وتفرض عليها قيوداً شديدة    ١٢السـلطة األبوية اليت تقوض التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف املادة            
 سياق املناقشات املتعلقة باألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، الحظت اللجنة أن الفتيات احملرومات ، يف٢٠٠٥

من رعاية الوالدين أكثر تعرضاً النتهاكات حقوقهن، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي والزواج املبكر واحلرمان من                
يان اختالالً بني اجلنسني يف مؤسسات الرعاية وأن والحظت اللجنة أيضاً أن هناك يف كثري من األح      . فرص التعليم 

وأوصت اللجنة الدول األطراف وغريها . الفتيات والفتيان على حد سواء حيتاجون إىل أمثلة ُيقتدى هبا من اجلنسني
 .)٣٦(من اجلهات صاحبة املصلحة بأن تكفل إدراج منظور جنساين يف مجيع الُنُهج اخلاصة بالرعاية

القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد "حد أعضائها يف اجتماع فريق اخلرباء املعين ب  ومثل اللجنة أ -٢٤
. ٢٠٠٦يف فلورنسا يف عام ) اليونيسيف(الذي نظمته شعبة النهوض باملرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة " الطفلة

 . تحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفالوشارك أعضاء اللجنة أيضاً بنشاط يف العملية التشاورية لدراسة األمم امل

  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم�واو 

اعتمدت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف دورتيها الرابعة واخلامسة               -٢٥
ففيما يتعلق بالتقرير األول، أعربت اللجنة، يف مجلة        . ، استنتاجات ختامية بشأن تقريري دولتني طرفني      )٢٠٠٦(

أمور، عن أسفها لنقص املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالنساء وأوصتها باختاذ                
 وضعف  ويف احلالة الثانية، أعربت اللجنة عن قلها إزاء التمييز ضد املهاجرات          . )٣٧(تدابـري فعالة يف هذا الصدد     

املهاجـرات العـامالت يف املنازل، وأوصت الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري املالئمة حلماية العامالت يف      
املـنازل، بسـبل مـنها متكينهن من االستفادة من وضع هجرة نظامي، وزيادة إشراك سلطات العمل يف رصد                   

                                                      

34  Uganda (CRC/C/UGA/CO/2) (2006), Mauritius (CRC/C/15/Add.64) (1996), Greece (CRC/C/15/Add.170) 

(2002). 

35  Saint Lucia (CRC/C/15/Add.258) (2005). 

36  See CRC/C/153, para. 672. 

37  See CMW/C/MALI/CO/1, para. 23. 
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وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء      . قدمي الشكاوى أوضاعهن املهنية، ومتكينهن من االستفادة من آليات فعالة لت        
 .)٣٨(االجتار باألشخاص، وأوصت بتكثيف اجلهود ملكافحة التهريب واالجتار، وال سيما بالنساء واألطفال

 وأوصـت اللجـنة يف املسامهة اليت قدمتها إىل حوار اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية     -٢٦
 .)٣٩(بإيالء اهتمام خاص حلماية حقوق املهاجرات، وال سيما العامالت يف املنازل) ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥-١٤(

  االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-زاي 

، اعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣يف   -٢٧
تفاقية حلماية وتعزيز وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كامالًَ على قدم املساواة              وتسعى اال . اإلعاقة

وحتدِّد االتفاقية  . مـع اآلخـرين جبمـيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وضمان احترام كرامتهم املتأصلة             
يما خيص احلقوق املدنية والثقافية     االلـتزامات الواقعة على كاهل الدول األطراف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة ف           

. واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وتتضمن أحكاماً بشأن التعاون الدويل وكذلك بشأن الرصد الوطين والدويل
 من االتفاقية الدول األطراف باختاذ مجيع ٦واعترافاً بإمكانية تعرُّض النساء ألشكال متعددة من التمييز، تلِزم املادة 

.  املالئمة لكفالة كامل التطور والتقدم والتمكني للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق اإلنسان ومتتعها هباالتدابري
وتشـجع االتفاقية أيضاً الدول األطراف على اعتماد منظور جنساين يف مجيع ما تبذله من جهود من أجل تعزيز                   

ئمة حلمايتهم من االستغالل والعنف واألذى،      حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتطلب منها حتديداً اختاذ تدابري مال         
وفيما يتعلق باحلق يف الصحة     . مبا يف ذلك اجلوانب القائمة على نوع اجلنس، وتوفري مساعدة تراعي نوع اجلنس            

على الدول األطراف أن تتخذ التدابري املالئمة لكفالة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية تراعي 
وأخرياً، ُتنشئ االتفاقية هيئة تعاهدية جديدة هي اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي            . الفـروق بـني اجلنسني    

 .اإلعاقة اليت ُينتخب أعضاؤها على حنو يكفل التوازن بني اجلنسني فيها

 نظر أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة يف مسألة املساواة بني -ثالثاً 
 هتم هلااجلنسني وقضايا حقوق اإلنسان للمرأة ومناصر

جملس حقوق اإلنسان مبنظور جنساين     /أخذ أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة يف جلنة حقوق اإلنسان         -٢٨
وركّزوا على حقوق اإلنسان للمرأة يف تقاريرهم وزياراهتم القطرية ومراسالهتم مع احلكومات بشأن االدعاءات              

وفيما . ى بعض أنشطتهم الرئيسية يف هذا الصددويسلط هذا الفرع الضوء عل. املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
، ويف  ٢٠٠٦نوفمرب  / إىل تشرين الثاين   ٢٠٠٥نوفمرب  /خيص املراسالت مع احلكومات، يف الفترة من تشرين الثاين        

إطـار احلـاالت اليت تناولت فيها الرسائل املقدمة من املكلفني باإلجراءات اخلاصة إىل احلكومات أفراداً وليس                 
 يف املائة من    ١٦,٦ حالة، ما ميثِّل     ٤٦٥ألشخاص، بلغ العدد اإلمجايل للحاالت املتعلقة بنساء        جمموعـات مـن ا    

 .جمموع الرسائل املتعلقة باألفراد

                                                      

38  See CMW/C/MEXICO/CO/1, paras. 23, 33-34, 40. 

39  See A/61/120, para. 15 (c). 
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ودأب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم على إذكاء الوعي للعوائق اليت حتول دون املساواة يف احلصول على                   -٢٩
، ساهم يف املناقشات املتعلقة بالتقدم احملرز يف        ٢٠٠٥ويف عام   .  لضمان املساواة يف التعليم    التعليم ودعا إىل تنفيذ تدابري    

 من األهداف   ٣متـتع الفتيات باحلق يف التعليم اليت ُنظِّمت مبناسبة حلول املوعد املقرر لبلوغ املرحلة األوىل من اهلدف                  
سني يف التعليم االبتدائي وميثل معلَماً هاماً صوب حتقيق         اإلمنائـية لأللفـية الذي يسعى للقضاء على التفاوت بني اجلن          

ويتناول تقرير  . ٢٠١٥ من األهداف اإلمنائية لأللفية الذي ينشد توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام              ٢اهلـدف   
ق الفتيات يف    واملتعلق حب  (E/CN.4/2006/45)املقـرر اخلـاص املقدم إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان             

التعلـيم مجلـة أمور من بينها السياق االجتماعي الثقايف للتمييز القائم على نوع اجلنس بتعريف مفهوم نظام السلطة                   
ويستنكر التقرير التأثري السليب الواقع على التعليم، وال سيما تعليم          . األبوية الذي يوفر األساس ألوجه السلوك التمييزية      

ر اعتبار التعليم خدمة ال حقاً من حقوق اإلنسان وُيلح ال على أمهية ضمان التحاق الفتيات                الفتـيات، جـّراء استمرا    
وحيدِّد التقرير عوائق تعليم الفتيات، مثل الزواج واحلمل يف سن          . باملدارس فحسب بل أيضاً على إمتامهن دورة التعليم       

ويوجِّه املقرر اخلاص االنتباه إىل العوامل      . سلحةوالصراعات امل ) ال سيما العمل يف املنازل    (مـبكِّرة، وعمـل األطفال      
املشـدِّدة ويسلِّط الضوء على الدور الرئيسي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذه امللموس على مستوى الصفوف                

رد على  ويستعرض التقرير أيضاً الردود الوا    . املدرسية ملكافحة أوجه التمييز والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس         
اسـتبياٍن أُرسل إىل خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة التماساً ملعلومات عن إعمال حق الفتيات يف التعليم، واستخالص                 

وأخرياً، يقدم التقرير توصيات ترتكز على العناصر األربعة اليت اعُتِبرت مكوِّنات للحق            . االجتاهات الرئيسية من الردود   
 .يم وإمكانية احلصول عليه ومقبوليته وقابليته للتكيُّفيف التعليم، أال وهي توافر التعل

أمـا املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية فيبحث يف             -٣٠
قة بني احلق يف    مجلة أمور منها العال   ) A/61/338انظر الوثيقة   (تقريره املقدم إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة         

ومن شأن احلق يف الصحة، إذا ما       . الصـحة وأحـد األهداف اإلمنائية لأللفية، أال وهو خفض معدل وفيات األمهات            
وحيدِّد التقرير املعايري   . أُحسـن إدماجـه، أن يسـاهم يف جعل السياسات ذات الصلة أكثر إنصافاً واستدامة ومتانة               

ويسلِّط الضوء على املسامهة اإلجيابية للحق يف الصحة يف خفض معدالت        وااللـتزامات املـتعلقة بوفـيات األمهات،        
، شارك  ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز . الوفيات هذه، ويقترح شن محلة قائمة على حقوق اإلنسان للحد من وفيات األمهات            

بل يف جمال   املقـرر اخلـاص يف مشاورات غري رمسية نظّمها صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن العمل اجلاري واملق                
والحظ املقرر اخلاص أن التحديني املترابطني اللذين يركز عليهما، ومها التمييز           . حقـوق الصـحة اجلنسية واإلجنابية     

والوصم من جهة والفقر من جهة أخرى، يسمحان له ببحث العديد من مسائل حقوق اإلنسان اجلنسية واإلجنابية، مبا  
. علومات واخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، والعنف ضد املرأة        يف ذلك وفيات األمهات، واحلصول على امل      

وحيرم التمييز املنهجي القائم على نوع اجلنس املرأة من اخلدمات الصحية ويعوق قدرهتا على التصدي لعواقب االعتالل          
ملرأة من اختاذ القرارات املتعلقة     كما يعين القضاء على التمييز ضد املرأة يف جمال الصحة متكني ا           . الصـحي هلا وألسرهتا   

 .بصحتها اجلنسية واإلجنابية، دون إكراه أو عنف أو متييز

وأصدر املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب جمموعة                -٣١
ويف . E/CN.4/2003/55)  ،E/CN.4/2005/43  ،(E/CN.4/2006/118من التقارير املتعلقة باملرأة والسكن الالئق       

، قام املقرر اخلاص، بدعم من مفوضية األمم املتحدة         ٢٠٠٣/٢٢، ووفقاً لقرار اللجنة     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عـامي   
السـامية حلقوق اإلنسان وكيانات األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية بعقد مشاورة إقليمية ألمريكا الشمالية               



A/HRC/4/104 
Page 14 

 

؛ ومشاورة إقليمية آلسيا    )٢٠٠٥أكتوبر  /العاصمة، تشرين األول  واشنطن  (بشـأن املرأة واحلق يف السكن الالئق        
 الروابط بني التمييز املتعدد األشكال وحق املرأة يف         -الوسطى وأوروبا الشرقية بشأن حق املرأة يف السكن الالئق          

أة  متوسطية بشأن املر   -؛ ومشاورة إقليمية أوروبية     )٢٠٠٥نوفمرب  /بودابست، تشرين الثاين  (السـكن الالئـق     
وأفضى عمل املقرر اخلاص بشأن املرأة والسكن الالئق إىل مجع ). ٢٠٠٦مارس /برشلونة، إسبانيا، آذار(والسكن 

وستتضمن هذه النشرة حتليالً مقارناً حلالة حق املرأة يف         . معلومـات وفرية تعد مفوضية حقوق اإلنسان لنشرها       
لشهادات والدراسات اإلفرادية املنبثقة عن املشاورات      السكن الالئق على املستوى اإلقليمي وجمموعة خمتارة من ا        

، قدم املقرر اخلاص مسامهات للصياغة اليت كانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية            ٢٠٠٥ويف عام   . اإلقليمـية 
ء يف تساوي الرجال والنسا" من العهد املتعلقة ب    ٣ بشأن املادة    ١٦واالجتماعية والثقافية تعدها للتعليق العام رقم       

، واصل املقرر اخلاص حواره ٢٠٠٦فرباير /ويف شباط". حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مـع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن املرأة والسكن الالئق واحلاجة إىل مواصلة العمل يف هذا                   

 وعمالً بالقرار . كن أن تستخدمها اللجنة يف حوارها مع الدول األطرافاجملال، مبا يف ذلك إعداد أسئلة منوذجية مي
، بدأ املقرر اخلاص هو واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة العمل على صياغة أحكام منوذجية ٢٠٠٥/٢٥

 .حلماية حقوق املرأة يف التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل

ة مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أن العنف ضد املرأة شكل حمدد من              وترى املقررة اخلاصة املعني    -٣٢
أشكال التمييز القائم على نوع اجلنس وهو يف آن واحد سبب ونتيجة ألشكال أخرى من التمييز القائم على نوع 

أوجه ) E/CN.4/2005/72(وحبث التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة إىل الدورة احلادية والستني للجنة            . اجلـنس 
وحبث التقرير الذي قدمته إىل الدورة الثانية   . اإليدز/الـتقاطع بني العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البشري         

وسلَّطت املقررة  . معيار العناية الواجبة باعتباره أداة للقضاء على العنف ضد املرأة         ) E/CN.4/2006/61(والستني  
ادة النظر يف املعيار وتوسيع نطاقه، وحتديداً عن طريق التنفيذ الكامل لاللتزامات اخلاصة الضوء على احلاجة إىل إع   

املعممـة باملـنع والتعويض، واإلعمال الفعال لاللتزامات القائمة باحلماية واملعاقبة، وإشراك اجلهات الفاعلة غري              
قررة اخلاصة ببعثات لتقصي    وقامت امل . احلكومـية املعنـية باعتبارها تتحمل واجب الرد على العنف ضد املرأة           

، وتركيا وهولندا والسويد يف     ٢٠٠٥احلقائق إىل كل من مجهورية إيران اإلسالمية وأفغانستان واملكسيك يف عام            
وأكدت املقررة اخلاصة يف الكلمة اليت ألقتها أمام الدورة احلادية والستني للجمعية العامة أن التحدي . ٢٠٠٦عام 

ضد املرأة يتمثل يف ضمان معاجلة األسباب اجلذرية للمشكلة وعواقبها على مجيع            الـراهن يف مكافحـة العنف       
وسلَّطت الضوء أيضاً على قيمة النظر إىل املشكلة من منظور حقوق . املستويات، من املرتل إىل الساحة عرب الوطنية

ة إىل تقدمي التقارير إىل تلك وأكدت املقررة اخلاصة الصلة الوثيقة بني عملها وجلنة وضع املرأة واحلاج   . اإلنسـان 
 .اهليئة أيضاً

وأعربت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار يف األشخاص، وال سيما النساء واألطفال، يف تقريرها إىل الدورة                -٣٣
، عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل تسويق النساء واألطفال عرب            )E/CN.4/2005/71(احلاديـة والستني للجنة     

والحظت أن أغلبية ضحايا االجتار هم من . نترنت أو حتت ستار خدمات مسسرة الزواج ونوادي املراسلةشبكة اإل
النساء والفتيات املُتَّجر هبم ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري وأعربت عن قلقها من اإلمعان يف معاقبتهن بتهمة 

اإلعراب عن قلقها يف تقريرها إىل الدورة الثانية        وكررت املقررة اخلاصة    . الـبغاء بـدالً من تقدمي املساعدة هلن       
وأكدت أن القوانني والسياسات احمللية اليت تعاقب النساء واألطفال الذين          ) E/CN.4/2006/62(والسـتني للجنة    
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كما أكدت أن األوضاع االقتصادية     . ميارسـون البغاء تساهم يف إضعافهم وجعلهم أكثر عرضةً لالجتار اجلنسي          
. السياسية والثقافية يف أحناء كثرية من العامل جتعل النساء واألطفال أكثر عرضةً لالجتار من غريهم              االجتماعـية و  

 وحضرت مناقشات شىت ٢٠٠٥وقامت املقررة اخلاصة بزيارة قطرية إىل كل من البوسنة واهلرسك ولبنان يف عام 
مبا يف ذلك أمام جلنة وضع املرأة مبناسبة        تناولـت اهلواجس اخلاصة حبقوق اإلنسان للنساء والفتيات املُتجر هبن،           

 .٢٠٠٥استعراض وتقييم إعالن ومنهاج عمل بيجني يف عام 

وركـز املقـرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف                  -٣٤
، على مسألة املواد اإلباحية لألطفال      )2و Corr.1 و E/CN.4/2005/78(تقريره إىل الدورة احلادية والستني للجنة       

) E/CN.4/2006/67(وتناول التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص إىل الدورة الثانية والستني           . عـلى شبكة اإلنترنت   
والحظ أن الطلب على االستغالل اجلنسي يأيت يف        . مسألة عامل الطلب يف االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال       

ولذلك فإن أي تدّخل ينبغي أن . لرجال وأن الفتيات ال يزلن األكثر تعرضاً لالستغالل اجلنسيالغالب األعظم من ا
نظام : يتصدى للقيم واملعتقدات األساسية والُنظُمية اليت ترعى وتدمي العنف واالستغالل اجلنسيني لألطفال، وهي            

، ونفوذ الذكور وهيمنتهم، والنظر إىل      السـلطة األبويـة واملعتقدات احمليطة باهليمنة اجلنسية والتفوق الذكوري         
ومتكني املرأة هو السبيل الوحيد     . بوصفهم مقتنيات، واملعتقدات الثقافية املنحرفة    ) وخصوصاً الفتيات (األطفـال   

والحظ املقرر اخلاص أن سياسات الوقاية احلالية تعترب عادة النساء . خلفض الطلب على االستغالل اجلنسي لألطفال
وحىت اآلن، مل تتح . ا فعلية أو حمتملة وتركز على كيفية تاليف النساء والفتيات االعتداءات اجلنسيةواألطفال ضحاي

 . للرجال فرصة كافية للمشاركة يف جهود الوقاية ومن الضروري اآلن وضع استراتيجيات إلشراكهم

ره األجانب وما يتصل بذلك وقام املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وك -٣٥
وأوصى املقرر اخلاص يف تقريره عن بعثته إىل . ٢٠٠٥من تعصب ببعثة قطرية إىل كل من اليابان والربازيل يف عام 

، بإنشـاء جلنة وطنية للمساواة وحقوق اإلنسان تشمل واليتها          )Corr.1 و E/CN.4/2006/16/Add.2(الـيابان   
 وأوصى كذلك بأن تكفل كل اجلماعات، وحتديداً مجاعيت بوراكو وأينو، .التصدي للتمييز على أساس نوع اجلنس

ممارسة املرأة حلقها يف املساواة على النحو الذي تكفله معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع 
، )E/CN.4/2006/16/Add.3(ووجَّه املقرر اخلاص، يف تقريره عن بعثته إىل الربازيل          . أشـكال التمييز ضد املرأة    

مجاعات  (quilombosاالنتـباه إىل حالة النساء السود، ونساء السكان األصليني، والنساء املنتميات إىل مجاعات              
ودعا املقرر اخلاص يف    . الاليت يعانني بشدة من أوجه الالمساواة الناشئة عن التمييز العنصري         ) األرقاء األفارقة السابقني  
 يف املائة من ٩٠ وطنية للمساواة وحقوق اإلنسان، واقترح أن يستفيد عمال املنازل، وهم بنسبة توصياته إىل إنشاء جلنة

، ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . النسـاء السود، من االعتراف واحلماية القانونيني، مبا يف ذلك يف تشريعات العمل            
وشدد على أمهية مراعاة األبعاد     . ت يف الهاي  شـارك املقـرر اخلـاص يف املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان لنساء الدالي            

اجلنسـانية للتميـيز الطبقي واحلاجة إىل اختاذ تدابري تشريعية وقضائية وإعالمية وتعليمية تراعي الفوارق بني اجلنسني،                 
 .فضالً عن ضمان اإلرادة والتصميم السياسيني الواضَحني إللغاء التمييز القائم على نظام الطبقات

قرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية بزيارة قطرية إىل كل وقام امل -٣٦
ويف سياق هاتني الزيارتني، عقد املقرر اخلاص اجتماعات حمددة مع . ٢٠٠٥من نيوزيلندا وجنوب أفريقيا يف عام 

والحظ املقرر اخلاص يف تقريره . نسـاء السكان األصليني ليكّون فكرة ملموسة عن شواغلهن وقضاياهن اخلاصة       
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أنه باالستناد إىل جمموعة من املؤشرات ال تزال نساء املاوري     ) E/CN.4/2006/78/Add.3(عن بعثته إىل نيوزيلندا     
فعلى سبيل املثال، ال تزال     . يعشن يف أوضاع اقتصادية وصحية واجتماعية أدىن من النساء األخريات يف نيوزيلندا           

شاركة يف العمل املأجور لنساء املاوري أدىن مما هي عليه لدى رجال املاوري والسكان خالف معدالت العمالة وامل
املاوري؛ وال تزال احتماالت تشخيص سرطان عنق الرحم لدى لنساء املاوري تبلغ ضعف احتماالت تشخيصها               

كما أن حنو . جموع السكانلدى نساء غري املاوري، وال تزال وفيات الرضَّع أعلى لدى السكان املاوري مقارنة مب
.  يف املائة من النساء الاليت يتعرضن للضرب ويستخدمن خدمات مالجئ النساء هن من نساء املاوري٥٠ إىل ٤٥

وترتفع معدالت  . ويكون األطفال معرضني للضرب يف احلاالت اليت تكون فيها أمهاهتن معرضات للضرب أيضاً            
عليه يف الفئات العمرية املماثلة لدى السكان غري املاوري، وهو          االنـتحار يف صفوف الشباب املاوري عما هي         

والحظ . وضع قد يعكس ارتفاع نسبة االختالالت األسرية وانعدام التنظيم االجتماعي املرتبط بتاريخ من التمييز             
 خاص ، أنه جتب اإلشارة بوجه)E/CN.4/2006/78/Add.2(املقرر اخلاص، يف تقريره عن بعثته إىل جنوب أفريقيا 

إىل شكاوى األطفال والشباب والنساء املنتمني إىل السكان األصليني الذين أبلغوا عن حاالت من التمييز والعنف                
وتعاطي املخدرات وارتفاع معدالت االنتحار والبغاء وإدمان الكحول وغري ذلك من األعراض املرتبطة بالتهميش        

 سان وخوي ملستويات مرتفعة إىل حد غري مقبول من العنف           ومما يثري بالغ القلق تعرُّض نساء جمموعيت      . والفقـر 
وقد بلغ العنف يف بعض اجملتمعات درجة القتل واالعتداء بالسالح، وكثرياً ما يرتبط بتعاطي الكحول بني                . املرتيل

 وتتعرض نساء السكان األصليني يف جنوب أفريقيا، وخباصة نساء األرياف،     . الرجال والنساء وعدم احترام الذات    
لالسـتبعاد بصـفة منهجـية يف الشؤون املتعلقة بسياسة اإلصالح الزراعي ويف املناقشات املتعلقة بإجياد حلول                 

، شارك املقرر اخلاص يف منتدى مفتوح بشأن تنفيذ توصيات زيارته إىل            ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول . ملشـاكلهن 
مشابه يف اجلمعية العامة يتعلق بإعداد      ، شارك املقرر اخلاص يف نشاط       ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول  . كـندا 

 . منظمة غري حكومية دولية تقريراً عن العنف ضد نساء السكان األصليني

وتـرى اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أنه ينبغي إيالء اهتمام متجدِّد وعاجل حلقوق املرأة اليت                 -٣٧
وأكثر فئات النساء حرماناً وضعفاً هي النساء املنتميات إىل . فتواجه أشكاالً متعددة من التمييز واالستبعاد والعن

ومبناسبة اليوم الدويل للمرأة يف عام . مجاعات األقليات الاليت يواجهن مشاكل ألهنن ينتمني إىل أقليات وألهنن نساء
جهة التحدي  ، دعـت اخلـبرية املستقلة مجيع اجلهات الفاعلة على الصعيد اجملتمعي والوطين والدويل ملوا              ٢٠٠٦

ودعت أيضاً إىل اختاذ إجراءات حلماية . املتمثل يف حتسني األوضاع األمنية والفرص واألحوال املعيشية لتلك النساء
وتعزيـز حقوق النساء الاليت أصبح التمييز واالستغالل والعنف عنواناً حلياهتن، والاليت أسكتتهن أيديولوجيات              

كثرياً ما حياربن نظام    "والحظت أن النساء املنتميات إىل أقليات       . يهنالسـلطة األبوية واخلوف من اإلجهار برأ      
وجيب التصدي  ". السـلطة األبوية داخل جمتمعاهتن فضالً عن نظام السلطة األبوية والعنصرية يف اجملتمع األوسع             

والصراع تأثرياً عميقاً كما يؤثر الفقر . للممارسات الثقافية أو الدينية أو التقليدية الضارة اليت متس نساء األقليات
وأشارت إىل النساء الغجريات    . يف األقلـيات ويهيـئان ظـروفاً تـزيد من حرمان نساء األقليات من قدراهتن              

كثرياً ما تكون "للتمييز " الضحايا اخلفية"واملـنحدرات من أصل أفريقي واملتأثرات بالتمييز الطبقي فالحظت أن         
وشددت على ضرورة البحث والتحليل لكشف حقيقة األوضاع اليت تواجهها ". األكثر حرماناً من املهد إىل اللحد

نسـاء األقليات واإلجراءات اليت تبلغ صميم اجملتمعات نفسها فضالً عن التصدي للتمييز الذي مياَرس يف اجملتمع                 
 . قلياتوأشارت اخلبرية املستقلة إىل ما يتسم به التعليم من أمهية أساسية لتحسني أوضاع نساء األ. عامة
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وأثـار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، يف التقرير الذي قدمه إىل الدورة الثانية الستني                 -٣٨
، شواغل حول عمال املنازل املهاجرين، ومعظمهم من النساء، وسلّط الضوء على            (E/CN.4/2006/73)للجـنة   

حلقة دراسية  "وحضر املقرر اخلاص    .  يف سياق اهلجرة   الـتجاوزات اخلاصة حلقوق اإلنسان اليت تعاين منها املرأة        
ُعقدت " بشأن تعزيز أوجه التآزر بني أصحاب املصلحة يف محاية وتعزيز حقوق العامالت املهاجرات اإلندونيسيات

 . يف جاكرتا٢٠٠٦يوليه /يف متوز

 جمدداً أن املدافعات عن     وأكـدت املمـثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان             -٣٩
حقـوق اإلنسان أكثر تأثراً بأشكال معينة من العنف والتقييد وأصبحن معرضات للتحامل واالستبعاد والنبذ من                

والحظت يف  . جانـب العناصر الفاعلة يف احلكومة واجملتمع، وال سيما عندما ينشطن يف الدفاع عن حقوق املرأة               
، أن املدافعني عن حقوق املرأة وعن       (E/CN.4/2005/101)دية والستني للجنة    التقرير الذي قدمته إىل الدورة احلا     

. قضايا السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس واحملّولني جنسياً ما زالوا يتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان             
، أن أفضل   (E/CN.4/2006/95)وأكدت املمثلة اخلاصة، يف التقرير الذي قدمته إىل الدورة الثانية والستني للجنة             

ولذلك جيب على  . محاية ميكن أن حتصل عليها املدافعات عن حقوق اإلنسان إمنا تكمن يف قوة حركاهتن ودعمها              
. الـدول وجمتمع حقوق اإلنسان عامة اختاذ تدابري محاية إضافية لتهيئة بيئة آمنة لعمل املدافعني عن حقوق املرأة                 

انظر الوثيقة  (التقرير الذي قدمته إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة          وكـررت املمثلة اخلاصة قوهلا، يف       
A/61/312( الذي ركّز على احلق يف حرية التجمع فيما يتعلق بأنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان، إن املدافعني ،

عن حقوق اإلنسان يواجهون    عن حقوق السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس واحملّولني جنسياً واملدافعات           
، حضرت املمثلة اخلاصة املؤمتر العاملي للمدافعات عن حقوق اإلنسان الذي ُعقد  ٢٠٠٥ويف عام   . حتديات خاصة 

وجاء .  بلدا٧٠ًيف سري النكا ومجع خرباء كبار يف القضايا اجلنسانية ومدافعات عن حقوق اإلنسان من أكثر من 
وركزت . )٤٠(على شبكة اإلنترنت استغرقت ثالث سنوات بتوجيه من املمثلة اخلاصةهذا املؤمتر تتوجياً حلملة دولية 

احلملـة عـلى حتديد ووضع استراتيجيات جديدة حلماية املدافعات عن حقوق اإلنسان من جمموعة من مصادر                 
ءات اجلنسية  وأنواع التجاوزات اليت متارسها الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية واألسر واجملتمعات، واالعتدا           

 أداة مفيدة   org.defendingrights-defendingwomen.wwwوما زال املوقع اإللكتروين     . والقائمـة على اجلنس   
 دولياً للمدافعات عن    يوماً"نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف أعقاب املؤمتر، ُحدِّد يوم      . لـلمدافعني عن حقوق املرأة    

، احتفلت املمثلة اخلاصة هبذا اليوم يف بانكوك تضامناً مع          ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف  ". حقوق اإلنسان 
وألقت املمثلة اخلاصة   . جتمُّع للمدافعات عن حقوق اإلنسان من أفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وآسيا           

 األول املعين حبقوق اإلنسان للسحاقيات واملثليني جنسياًَ وثنائيي اجلنس واحملوَّلني           كـلمة رئيسية يف املؤمتر الدويل     
كما سلّطت الضوء، يف كلمتها الرئيسية . ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٩ إىل ٢٦جنسياً، الذي ُعقد يف كندا يف الفترة من 

عني عن حقوق اإلنسان، على التحديات أمام اجتماع جملس أوروبا ملناقشة إنشاء آلية أوروبية إقليمية حلماية املداف

                                                      

40  The Special Representative of the Secretary-General called for an international campaign following her 

2002 report to the Commission on Human Rights which focused on women human rights defenders and the 

specific violations they face in the course of their work because of their sex and gender (see 

E/CN.4/2002/106, paras. 80-94). 
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الـيت تواجههـا املدافعات عن حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس                
ووقّعت املمثلة اخلاصة رسالة مشتركة يف ). ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ - ١٣ستراسبورغ، (واحملوَّلني جنسياً 

 املصادف لليوم العاملي لدارفور تدعو فيه اجملتمع الدويل إىل نشر قوة هامة حلفظ ٢٠٠٦رب ديسم/ كانون األول١٠
 .السالم من أجل محاية النساء يف دارفور من االغتصاب والعنف اجلنسي

هن ويركِّز املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني على متثيل املرأة متثيالً كافياً يف سلك القضاء وامل -٤٠
القانونية ويطلب القيام على النحو الواجب بالتحقيق يف اجلرائم املرَتكبة ضد املرأة، وال سيما العنف ضد املرأة مبا      
يف ذلك االغتصاب والعنف املرتيل واالتِّجار، وكذلك التمييز ضد املرأة، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم يف إطار النظام 

 ٢٠٠٥اها إىل إكوادور وطاجيكستان وقريغيزستان يف النصف الثاين من عام والتقى يف الزيارات اليت أد. القضائي
ويف التقرير الذي . برابطات للقاضيات واحملاميات، وأثار هذه املسائل مع السلطات احلكومية والقضائية اليت قابلها

يف هناية املطاف من    ، يأسف املقرر اخلاص لعدم التمكُّن       (E/CN.4/2006/52/Add.2)قدمه عن بعثته إىل إكوادور      
 يف املائة من مناصب القضاء للقاضيات،       ٢٠إعمال التدابري اإلجيابية لتعزيز املساواة بني اجلنسني بتخصيص نسبة          

وفقاً للمبادئ الواردة يف دستور إكوادور ويف املعاهدات الدولية، ويوصي بإبقاء هذه النقطة ماثلة يف األذهان عند 
مللء الشواغر يف احملكمة العليا ويف العمليات األخرى الختيار القضاة للمحاكم العالية            تطبيق آلية اختيار األعضاء     

ويوصي املقرر اخلاص أيضاً باعتماد تدابري إجيابية لتعزيز مشاركة اإلكوادوريني املنحدرين من أصول . يف إكوادور
ويف التقرير الذي قدمه عن بعثته إىل . كرأفريقية أو املنتمني إىل مجاعات السكان األصليني يف املؤسسات اآلنفة الذ

، يرى املقرر اخلاص أنه رمبا كان من املناسب اعتماد تدابري إجيابية، ريثما )E/CN.4/2006/52/Add.3(قريغيزستان 
 .يتم حتقيق توازن أفضل، بغية تعزيز مشاركة املرأة واألقليات اإلثنية يف سلك القضاء مبختلف مستوياته

 العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف التقرير الذي قدمه إىل الدورة               وأشـار الفريق   -٤١
والحظ الفريق أنه حىت يف     .  إىل حاالت اختفت فيها نساء     Corr.1) و (E/CN.4/2006/56الثانـية والستني للجنة     

كوهنن زوجات املختفني وأخواهتن احلاالت اليت يكون فيها املختفون قسراً رجاالً تكون النساء ضحايا أيضاً حبكم 
وتصدى الفريق العامل أيضاً حلاالت اختطاف   . وأمهـاهتن، تتـنازعهن اهلواجس على مصريهم ومكان وجودهم        

 .النساء والفتيات يف عدد من الصراعات

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان-رابعاً 

 امج على مستوى املقر أنشطة السياسات والرب�ألف 

شـاركت املفوضية من خالل وحدة االلتماسات التابعة هلا يف دورتني تدريبيتني يف معهد التدريب على                 -٤٢
، ومها دورتان نظمتهما املؤسسة     ٢٠٠٦مارس  / وآذار ٢٠٠٥فرباير  /حقـوق اإلنسان للمرأة يف بلغاريا يف شباط       

وكان الغرض من الدورتني    . ابية وشبكة نساء الشرق والغرب    الـبلغارية للبحوث اجلنسانية ومركز احلقوق اإلجن      
تدريب احملاميات من أوروبا الشرقية على استخدام إجراءات الشكاوى يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، 

، فيما وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 يف املغرب ٢٠٠٦يونيه /وشاركت الوحدة أيضاً يف مشروع نظم يف حزيران. يبذلنه من جهود لتعزيز حقوق املرأة

بشـأن تعزيـز تنفـيذ التوصيات الصادة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن طريق حتسني آليات احلماية                  
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تياري، إىل جانب تقدمي تقارير موازية عن       ونوقشت على نطاق واسع االتفاقية وبروتوكوهلا االخ      . )٤١(الوطنـية 
 . حقوق املرأة قُدمت إىل هيئات للمعاهدات

ووفقـاً خلطة عمل املفوضة السامية وخطط اإلدارة االستراتيجية، توسع املفوضية نطاق عملها ليشمل تعزيز                -٤٣
ار األمني العام نقل املسؤولية عن دعم       وتتخذ املفوضية إجراءات لتنفيذ قر    . املساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة ومتكينها     

وأنشئت يف املفوضية وحدة خمصصة تعىن حبقوق اإلنسان        . اللجـنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل املفوضية         
وباإلضافة إىل تعاون الوحدة املستمر مع فرادى كيانات األمم املتحدة ومشاركتها يف طائفة             . للمرأة والقضايا اجلنسانية  

من األنشطة املشتركة بني الوكاالت يف ميادين السلم واألمن، والشؤون اإلنسانية، والتنمية، تعمل الوحدة يف مجلة أمور 
عـلى إعـداد حتليالت وتعلقيات قانونية بشأن طائفة واسعة من قضايا حقوق املرأة لكي تتيحها للحكومات واجملتمع             

 وهتدف هذه التحليالت والتعليقات إىل زيادة االتساق يف الُنُهج املتبعة إزاء          .املدين وهيئات املعاهدات واملكاتب امليدانية    
وستشرف الوحدة على استراتيجيات للمشاركة القطرية من جانب املفوضية تراعي الفوارق بني اجلنسني             . هذه القضايا 

وحدة بوجه خاص على    وستركز ال . وستعمل على مكافحة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة          
وستشرك الوحدة جمموعة واسعة من الشركاء يف تنفيذ        . محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة      

برنامج عملها، آخذة يف اعتبارها توصية فريق األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة بإنشاء                 
 .لألمم املتحدة يركز على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةكياٍن واحٍد تابٍع 

  العمليات امليدانية-باء 

يدعـم مكتب املفوضية يف أنغوال احلكومة يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير يف إطار املعاهدات وإتاحة        -٤٤
ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي . رأةالفرص أمام اجملتمع املدين لوضع تقارير موازية، مبا يف ذلك عن حقوق امل         

وصـندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، باالشتراك مع املفوضية، بوضع برنامج        
وتدعم املفوضية، باالشتراك مع    . مشـترك لألمم املتحدة بشأن نوع اجلنس يركز على املشاركة السياسية للمرأة           

ويسترشد عمل  . ية للمساعدة الشعبية، مشروعاً يهدف إىل تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية           املنظمة النروجي 
ومن بينها  (املفوضـية يف أنغوال بنهج قائم على حقوق اإلنسان ومبادئ عدم التمييز وجيعل من الفئات الضعيفة                 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       وتدعم املفوضية متابعة توصيات   . حمور التركيز يف مجيع األنشطة    ) النساء
 . ٢٠٠٤املرأة بشأن التقارير الدورية ألنغوال املقدمة يف عام 

وعمـل مكتب املفوضية يف كمبوديا بالتعاون الوثيق مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف دعم                  -٤٥
بالقضاء على التمييز ضد املرأة وضمان املتابعة     عملـية إعـداد التقرير الدوري الرابع لكمبوديا إىل اللجنة املعنية            

وتشمل هذه التوصيات عدداً من الشواغل العامة، مبا يف . ٢٠٠٦يناير /الفعلية للتوصيات الصادرة يف كانون الثاين
ولئن كانت . ذلك فعالية نظام العدالة وانتشار ثقافة اإلفالت من العقاب وتغلغلها حىت يف صلب النشاط احلكومي

ولية عـن تنفيذ توصيات اللجنة تقع على عاتق اجمللس الوطين الكمبودي للمرأة، الذي يعمل بالتعاون مع       املسـؤ 

                                                      

41  “Renforcement de la mise en oeuvre des recommandations des organes conventionnels des droits de 

l’homme par le perfectionnement des mécanismes nationaux de protection”. 
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وتعمل . وزارة شؤون املرأة، فإن على الوزارات احلكومية األخرى أن تدرج القضايا اجلنسانية يف صلب أنشطتها              
ا يف مجيع معاهدات حقوق اإلنسان األساسية       املفوضية على التوعية بأن املساواة بني الرجل واملرأة منصوص عليه         

وعلى تشجيع األطراف األخرى، مبا فيها كيانات األمم املتحدة، على أن تتابع يف أنشطتها التوصيات الصادرة عن 
وتسعى املفوضية أيضاً للتوعية بأن عمليات تقدمي التقارير يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان األخرى تتيح . اللجنة

 . يع القضايا اليت تثريها اللجنة وتسليط الضوء عليهافرصاً لتجم

ويعمـل املكتـب امليداين للمفوضية يف كولومبيا على تسجيل وحتليل انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة                -٤٦
وعقدت حلقات عمل لتعزيز رصد حقوق اإلنسان       . واإلخالالت بأحكام القانون اإلنساين الدويل املتعلقة باملرأة      

وتضطلع املفوضية بأعمال شىت، من  . ي الفوارق بني اجلنسني وتسجيل احلاالت يف قاعدة البيانات        عـلى حنو يراع   
ويسرت املفوضية إعداد برامج تدريبية بشأن نوع . أو السلطات يف متابعة القضايا    /بينها املراسالت مع الضحايا و    

 يف الدورات التدريبية اليت نظمت يف       ومشل املشاركون . اجلـنس والتمييز والصكوك الدولية اخلاصة حبقوق املرأة       
السنة والنصف األخرية مدعني عامني وموظفني يف املعهد الكولوميب لرفاهية األسرة ومراهقني شاركوا يف برنامج               

وعمالً بتوصية أصدرهتا املقررة اخلاصة املعنية بالعنف       . ملنع العنف ضد املرأة وموظفي األمم املتحدة يف كولومبيا        
، سعت املفوضية إىل مساعدة مكتب النيابة العامة على وضع     ٢٠٠١ب زيارهتا إىل كولومبيا يف عام       ضد املرأة عق  

وأجرت املفوضية حتليالً لتأثري التشريع املتصل بتسريح أعضاء        . أداة لـتحديد القضـايا املناسبة للمدعني العامني       
حلاجة إىل مراعاة االحتياجات اخلاصة     ونتيجة لذلك، أدرجت توصية تتعلق با     . اجلماعـات املسلحة غري املشروعة    

ومتت املوافقة على هذه التوصية يف املشروع       . يف الكونغرس " قانون العدالة والسالم  "للنساء والفتيات عند مناقشة     
وعملت املفوضية مع اللجنة الوطنية للجرب واملصاحلة بشأن سبل إدماج منظور جنساين يف وضع              . النهائي للقانون 

أعدت املفوضية وثائق تتصل بالتوصيات املقدمة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية             و. معـايري اجلرب  
بالقضـاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل بشأن احلاجة إىل تنقيح التشريع املتعلق باإلجهاض يف سياق             

واب يف الربملان ومنظمات غري حكومية      وقدمت املفوضية املشورة لن   . إجـراءات معروضة على احملكمة الدستورية     
وتشمل . بشـأن نطـاق مسؤوليات الدولة إزاء العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف القائم على نوع اجلنس                

األنشطة اليت تضطلع هبا  املفوضية يف إطار منظومة األمم املتحدة مشاركتها يف فريق مشترك بني الوكاالت يدعم                  
 . لعنف القائم على نوع اجلنس ومناقشتهعملية صياغة قانون بشأن ا

وخالل السنة والنصف األخرية، أُدمج تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة يف عمل شعبة حقوق اإلنسان      -٤٧
الـتابعة لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومكتب املفوضية يف ذلك البلد، وحتقق ذلك                 

 تعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب على جرائم االغتصاب وغريها من أشكال العنف بصـفة رئيسـية عن طريق    
اجلنسـي؛ وحتديـد آليات واستراتيجيات تتسم بالكفاءة والفعالية لتحسني رصد حدوث العنف اجلنسي وتعزيز               

 توفري  مكافحـة العـنف اجلنسي؛ ودعم املبادرات واهلياكل األساسية القائمة للتصدي للعنف اجلنسي عن طريق              
املساعدة الطبية والنفسية االجتماعية والقضائية للضحايا؛ وتوعية السلطات احمللية واجلماعات املسلحة والشركاء            
ذوي الصـلة واجملتمع الدويل بانتشار ظاهرة العنف اجلنسي يف البلد وبالقانون الدويل املنطبق على ارتكاب هذه                 

لة الكونغولية ملرتكيب أعمال العنف اجلنسي؛ وتعزيز التوازن بني         األعمـال؛ ودعـم احملاكمات اليت ُتجريها العدا       
اجلنسني يف شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن طريق تعيني 

سني  ومتكينهن من حت   ٢٠٠٦؛ وتوعية املرشحات النتخابات عام      ) رجالً ٥٣/ امرأة ٤٠(مـزيد مـن املرشحات      
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 املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق      - اجليش   -الشرطة  (قدرهتـن عـلى املنافسة؛ ودعم إنشاء جلان مشتركة          
بشأن نوع اجلنس وحقوق املرأة واملساعدة القضائية املقدمة لضحايا العنف اجلنسي؛ والدعوة إىل اعتماد ) اإلنسان

 ١٨ محاية حقوق املرأة يف الدستور الصادر بتاريخ         قـانون بشـأن العنف اجلنسي وإصداره؛ والدعوة إىل زيادة         
 .٢٠٠٦فرباير /شباط

أمـا العنف القائم على نوع اجلنس يف نيبال فهو مسألة ظلت تثري قلقاً شديداً لسنوات عديدة وزاد من                    -٤٨
وإذا كانت منظمات قد تصدت لبعض جوانب هذا العنف مثل العنف املرتيل واالجتار، فإن              . حدهتـا الصـراع   

ويظل العنف . توى العنف املُمارس ضد النساء والفتيات وأقليات حمددة ما زال يتطلب التوثيق على حنو شامل         مس
اجلنسي بوجه خاص من املواضيع احملرمة وما زالت التوعية والوقاية ودعم الضحايا ومساءلة اجلناة جماالت تتطلب   

ضية عملها على معاجلة مسألة اإلفالت من       وركزت املفو . بـذل جهـود كبرية منسقة بني جمموعة من الشركاء         
. العقـاب على العنف القائم على نوع اجلنس، وحتديداً على الرصد واإلبالغ وبناء القدرات واإلصالح القانوين               

وتتعاون املفوضية مع حمامني ومنظمات غري حكومية لتعديل القوانني مع التركيز بوجه خاص على العنف اجلنسي، 
وحققت املفوضية يف ادعاءات العنف اجلنسي اليت ُنسب ارتكاهبا إىل أفراد يف قوى األمن              . مبـا فـيه االغتصاب    

وتدخلت يف حاالت تلقى فيها الضحايا أو املدافعون عن حقوق          ) املاوي(وقـيادات يف احلزب الشيوعي النيبايل       
. يات االستجابة للضحاياوعملت املفوضية مع منظمات غري حكومية حملية على إنشاء شبكة آلل. اإلنسان هتديدات

وعلَّقت على مشروع   . وأيـدت املفوضـية زيادة متثيل املرأة على مجيع املستويات، مبا يف ذلك يف عملية السالم               
وتشارك . الدسـتور املؤقت وأثارت مسألة متثيل اجلنسني يف مجلة اجتماعات عقدهتا مع خمتلف أصحاب املصلحة     

نظمات النسائية وتعمل بالتعاون الوثيق مع مجعية املاسة الزرقاء بشأن     املفوضـية يف عدد من حلقات العمل مع امل        
وجيـري أيضاً إدماج منظور جنساين يف التدريب الذي توفره املفوضية؛ ويشمل            . حقـوق األقلـيات اجلنسـية     

املشـاركون جلنة حقوق اإلنسان الوطنية ومنظمات غري حكومية ووكاالت حكومية ووكاالت أمنية، فضالً عن              
وتنسق املفوضية أنشطتها مع وكاالت     . ة الرصد الوطنية املعنية بوضع مدونة قواعد سلوك لوقف إطالق النار          جلن

األمم املتحدة األخرى اليت ُتعىن مبسألة االجتار، وتويل االهتمام ملسألة العامالت املهاجرات املعرضات بوجه خاص              
 بشأن حقوق ٢٠٠٦يوليه /قدا يف إندونيسيا يف متوزوشاركت املفوضية يف مؤمترين عُ   . لتجاوزات حقوق اإلنسان  

 . اإلنسان للعامالت املهاجرات

ويف السـودان، يعمل مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف السودان بالتعاون الوثيق مع                 -٤٩
 الوعي عن طريق    وإىل جانب إذكاء  . املسـؤولني احلكوميني ومنظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز حقوق املرأة          

األنشطة التدريبية، يشجع مكتب حقوق اإلنسان أيضاً النقاش بشأن إصالح األحكام القانونية املتعلقة باالغتصاب 
ُيضاف إىل ذلك أن . وغريه من جرائم العنف اجلنسي يف القوانني السودانية، وخباصة القانون اجلنائي وقانون األدلة

ويف . وع اجلنس مها من بني اجملاالت الرئيسية اليت ُيعىن املكتب برصدها          العـنف اجلنسـي والعنف القائم على ن       
دارفور، ما برح املكتب يدعم جلان الواليات املعنية مبكافحة العنف القائم على نوع اجلنسي ويشارك بنشاط يف                 

 حقوق  وجلـنة والية جنوب دارفور هي أنشط اللجان الثالث املُنشأة، وهي تتلقى ِمنحة من مكتب              . جهودهـا 
 . اإلنسان لتعزيز عملها ومتكينها من زيادة فعالية تنفيذ األنشطة احملددة يف خطة عملها اليت تغطي فترة ستة أشهر
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  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

تتصدى مجيع هيئات حقوق اإلنسان واألغلبية الساحقة من املكلفني باإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق  -٥٠
وقدمت هذه اآلليات إىل الدول توصيات      . ساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة     اإلنسـان لقضـايا امل    

عديدة هتدف إىل ضمان املساواة وعدم التمييز، وإىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان املدنية والثقافية واالقتصادية 
حتسني وضع املرأة يف وينبغي تنفيذ هذه التوصيات على جناح السرعة بغية    . والسياسـية واالجتماعية للمرأة   

وينبغي للدول أيضاً أن تتعهد ببلوغ هدف التصديق العاملي على معاهدات حقوق اإلنسان، . مجيع أرجاء العامل
وأن تبذل جهوداً لسحب حتفظاهتا على املعاهدات، وأن ُتعزز إجراءاهتا لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف               

ع أو تعزيز السياسات والقوانني واملؤسسات واإلجراءات الرامية        وعلى الصعيد الوطين، جيب وض    . املعاهدات
وجيب القضاء دون إبطاء على . إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة من أجل توفري احلماية للمرأة ومتكينها

آفة التمييز والعنف القائم على نوع اجلنس يف أوقات السلم واحلرب على حد سواء، وإتاحة الفرص للنساء                 
 .الفتيات لكي يعشن حياة كرمية وآمنة ويتمتعن جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةو
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