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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، أوروغـواي، أوكرانيـا،     *، أندورا *، أملانيا *األرجنتني، إسبانيا، إكوادور، ألبانيا       
، البوسـنة   *، بوروندي *، بنما *، الربازيل، الربتغال  *، باراغواي *، إيطاليا *آيرلندا

هورية ، اجلم*، تركيا*، بريو*)املتعددة القوميات - دولة (، بولندا، بوليفيا *واهلرسك
، *، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة      *، اجلمهورية الدومينيكية  *التشيكية

، *، سويسرا، شـيلي، صـربيا     *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *، رواندا *جيبويت، الدامنرك 
، *، كوستاريكا*، كندا*، الكامريون، كرواتيا*، غواتيماال، فرنسا، قربص*الصومال
، *، ليختنـشتاين  *، ليتوانيـا  *، لكـسمربغ  *تفيا، ال *، كينيا *، الكونغو *كولومبيا

، هنغاريـا، الواليـات     *، هاييت *، نيوزيلندا *املكسيك، موريتانيا، النرويج، النمسا   
  مشروع قرار: املتحدة األمريكية

    ١٥.../  
  القضاء على التمييز ضد املرأة
  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدةإذ يسترشد
 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق         أيضاً يسترشد   وإذ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية          

__________ 
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القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               
  عنصري،التمييز ال

 املـؤمتر العـاملي حلقـوق    ا اعتمدمهىل إعالن وبرنامج عمل فيينا، اللذين     إ وإذ يشري 
ـ  وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ال     ،)١(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف     ا اعتمـدمه نذيل

 واستعراضـيهما اللـذين     ،)٢(١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف       
 املـؤمتر   ا اعتمـدمه  نذيل، وإعالن وبرنامج عمل ديربان، ال     ٢٠١٠ و ٢٠٠٥امي  أجريا يف ع  

         مـن تعـصب     العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك         
  ،)٣(٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول٨يف 

ـ            وإذ يشري  رأة،  إىل إنشاء جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني امل
  املعروف باسم جهاز األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة،

 التحديات اليت ال تزال أمام مجيع البلدان يف كل أحناء العامل من             وإذ يضع يف اعتباره   
  أجل التغلب على الفوارق القائمة بني الرجال والنساء،

للجمعيـة العامـة     إىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين         وإذ يشري 
املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي            : ٢٠٠٠املرأة عام   "املعنونة  
، وإىل اإلعالن الذي اعتمدته جلنة وضع املرأة يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني،               "والعشرين

  والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان،
 ١٧ املـؤرخ    ٢٠٠٠/١٣حقـوق اإلنـسان      إىل قـرارات جلنـة       وإذ يشري أيضاً  

             ٢٠٠٣/٢٢ و٢٠٠١أبريـل  / نيـسان ٢٣ املـؤرخ   ٢٠٠١/٣٤، و ٢٠٠٠أبريـل   /نيسان
 كـانون   ١٤ املـؤرخ    ٦/٣٠، وكذلك إىل قرار اجمللـس       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢املؤرخ  
مم إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األ         املتعلق ب  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 بشأن القضاء علـى     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/١٧، وقرار اجمللس    املتحدة

  التمييز ضد املرأة،
 أن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القـضاء           وإذ يضع يف اعتباره   

ية، على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياس    
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتظر التمييز على أساس نوع 
اجلنس وتشمل ضمانات تكفل للنساء والرجال، والبنات والبنني، التمتع حبقـوقهم املدنيـة             

  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة،

__________ 

)١( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .، الفصل األولA/CONF.177/20/Rev.1انظر  )٢(
  .، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر  )٣(
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النساء يف كل مكان ما زلن عرضة حلرمان شديد من جراء            ألن   وإذ يشعر بقلق بالغ   
القوانني واملمارسات التمييزية وألن املساواة يف القانون وعلى أرض الواقع مل تتحقـق يف أي            

  بلد يف العامل،
  أن النساء، ال سيما من ينتمني إىل الفئات الضعيفة، يـواجهن أشـكاالً             وإذ يدرك 
  متعددة من التمييز،

 ضرورة تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز           دوإذ يعيد تأكي  
  ضد املرأة يف مجيع أحناء العامل،

          أن مشاركة املرأة التامة وعلى قدم املساواة يف مجيع مناحي احليـاة أمـر             يدرك  وإذ  
  بلدان،لألي بلد من ا االقتصادية واالجتماعية الكاملة غري املنقوصةغىن عنه للتنمية  ال

 أن القضاء على التمييز ضد املرأة، يف القانون ويف املمارسة، مسؤولية      وإذ يدرك أيضاً  
  هاماً تقع على الدول يف املقام األول، وأن منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تؤدي دوراً             

  يف املسامهة يف هذه اجلهود،
النظـر يف الـسياق     لزم  يـست  أن القضاء على التمييز ضد املرأة        ضع يف اعتباره  يوإذ  
سلِّم بأن القوانني والسياسات والعادات والتقاليد      يو املرأة،اخلاص ب  االقتصادي   -االجتماعي  

 ويف احليـاة العامـة   الكاملة يف العمليـات اإلمنائيـة   املشاركة   اليت حتد من مساواة املرأة يف     
  ،الفقر تأنيث  ضد املرأة وميكن أن تسهم يفز متييهي إمنا والسياسية

 املتعلق مبدونة ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس وإىل قراره ٥/١ إىل قراره   وإذ يشري 
 ١٨قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلـس، املـؤرخني             

 هلـذين  ، وإذ يشدد على أن يضطلع صاحب الوالية بواجباتـه وفقـاً  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  القرارين ومرفقاهتما،

 التزام الدول باختاذ كل التدابري املناسبة للقضاء على التمييز          ؤكد من جديد  ي  -١
  ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

 بالتزامات اجملتمع الدويل بالتنفيذ الكامل لألهداف اإلمنائية لأللفيـة          يرحب  -٢
اجلنسني ومتكـني   ويشدد، يف ذلك السياق، على عزم رؤساء الدول على تعزيز املساواة بني             

                املرأة باعتبارمها وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقـر واجلـوع واملـرض، ولتحفيـز التنميـة              
  املستدامة فعالً؛

 باجلهود اليت تبذهلا الدول يف مجيع أحناء العامل من أجل إصالح            يرحب أيضاً   -٣
رأة الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان     نظمها القانونية بغية إزالة العقبات اليت حتول دون متتع امل         

  اخلاصة هبا؛
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 من أنه، بالرغم من التعهد الذي قُطع يف املؤمتر العاملي الرابع            يعرب عن قلقه    -٤
املعين باملرأة واالستعراض الذي أجرته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الثالثة والعشرين من     

يت تنطوي على متييز ضد النساء والبنات، ال يزال العديد أجل تعديل أو إلغاء القوانني املتبقية ال      
من هذه القوانني سارياً ومعموالً به، مما حيول بالتايل دون متتع النساء والبنـات باإلعمـال                

  الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصة هبن؛
 الدول إىل أن تفي بواجباهتا والتزاماهتا الدولية بإلغاء أي قوانني متبقية            يدعو  -٥

فيها متييز على أساس نوع اجلنس وإزالة التحيز اجلنساين يف جمال إقامة العدل، مراعية يف ذلك       
  أن هذه القوانني تنتهك حق املرأة اإلنساين يف محايتها من التمييز؛

م القانون قد أدى إىل عدم تكـافؤ فـرص           أن عدم مساواة املرأة أما     يدرك  -٦
النساء يف التعليم، واحلصول على الرعاية الصحية، واملشاركة االقتصادية، واحلصول علـى            
العمل، ووجود الفوارق يف مجلة أمور تشمل املرتبات والتعويض، واملشاركة يف احلياة العامة             

ة األراضي، واخلدمات املالية، والسياسية، والوصول إىل عمليات صنع القرار، واإلرث، وملكي  
مبا فيها القروض، واجلنسية واألهلية القانونية، وكذا ازدياد اهلشاشة إزاء التمييز والعنف، وأن             

  البلدان مجيعها تواجه حتديات يف هذه اجملاالت؛
 العمل الذي تقوم به جلنة وضع املرأة، واللجنة املعنية بالقضاء علـى             يقدر  -٧

ويقوم به املقررون اخلاصون التابعون للمجلس املعنيون بالعنف ضد املـرأة           التمييز ضد املرأة،    
وأسبابه وعواقبه، وباالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وبأشكال الرق املعاصرة،           
وغري ذلك من اهليئات والوكاالت واآلليات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة من أجل القضاء         

  انون واملمارسة يف مجيع أحناء العامل؛على التمييز يف الق
 على الدور الكبري الذي تؤديه املرأة يف التنمية االقتصادية ويف القضاء            يشدد  -٨

عمل ال أو   يتساواملعمل  ال لقاءعلى الفقر، ويؤكد احلاجة إىل تعزيز املساواة يف األجر املدفوع           
 عن وضع   ، فضالً ري املدفوع األجر   عمل املرأة غ    االعتراف بقيمة  إىل تشجيع تساوي القيمة و  امل

  وتعزيز سياسات تيسر التوفيق بني العمل واملسؤوليات األسرية؛
كفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة على قـدم          الدول إىل    يدعو  -٩

 املساواة مع الرجل يف صنع القرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، باعتبار ذلك شـرطاً            
لقـضاء  يف ا بالغ األمهية عامالًواملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات     لتحقيق   أساسياً
  ؛الفقر على

 بشكل خاص بالعمل الذي تقوم به اللجنة املعنية بالقـضاء علـى             يرحب  -١٠
  التمييز ضد املرأة، يف جمال مساواة املرأة أمام القانون؛

 ملسألة التمييز ضد املرأة      الدور املهم الذي يقوم به اجمللس يف التصدي        يدرك  -١١
  ؛ على حّد سواءيف القانون واملمارسة
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 بعقد حلقة نقاش بشأن املساواة أمام القانون يف أثناء الدورة احلادية            يرحب  -١٢
  عشرة للمجلس؛

 أنه، رغم كون هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان واإلجـراءات           يالحظ  -١٣
ضد املرأة يف إطار والياهتا، فإن اهتمام هـذه         اخلاصة تتناول فعالً، إىل حد ما، مسألة التمييز         

  اهليئات واإلجراءات هبذا التمييز غري منتظم؛
العمل الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق          أيضاًيالحظ    -١٤

  اإلنسان بشأن هذه املسألة؛
         بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا املفوضية بشأن التمييز ضـد املـرأة           يرحب  -١٥

    يف القانون ويف املمارسة، وبشأن سبل معاجلة املسألة على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة               
  ؛)٤(حلقوق اإلنسان
بعقد حلقة النقاش اليت استغرقت نصف يوم بشأن التمييز ضد           أيضاًيرحب    -١٦

  املرأة يف القانون ويف املمارسة؛
اليت تكون يف وضـع      املرأة    الدول إىل إيالء اهتمام خاص للتمييز ضد       يدعو  -١٧

، مثل النساء املهاجرات واملعوقات واملنتميات إىل األقليات والنساء الـاليت يـواجهن             هش
   متعددة من التمييز؛أشكاالً

 تعيني خبري مستقل، ملدة ثالث سنوات، معين مبسألة التزامات حقوق           يقرر  -١٨  
  :، تكون مهامه على النحو التايلاإلنسان املتعلقة بالتمييز ضد املرأة على أساس القانون

 إجراء حوار مع احلكومات، مبا يف ذلك أعضاء الربملان والقضاء، وهيئات            )أ(
األمم املتحدة ذات الصلة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املـدين،            

يعات اليت متيـز    بغية حتديد وتعزيز وتبادل اآلراء بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بإلغاء التشر          
ضد املرأة أو تنطوي على متييز ضدها من حيث التنفيذ أو األثر، والقيام، يف هـذا الـصدد،                

  بإعداد جتميع ألفضل املمارسات؛
 إجراء دراسة، بالتعاون مع احلكومات وهيئات األمم املتحدة ذات الـصلة            )ب(

 أفكارها، بشأن السبل    واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، وعكس       
والوسائل اليت يتسىن هبا ألصحاب الواليات التعاون مع الدول من أجل الوفـاء بالتزاماهتـا               

  املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة؛

__________ 

)٤( A/HRC/15/40.  
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 تقدمي توصيات بشأن حتسني التشريعات وتنفيذ القـوانني، واإلسـهام يف            )ج(
   بشأن تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني        ٣ية لأللفية، وال سيما اهلدف      حتقيق األهداف اإلمنائ  

  ومتكني املرأة؛
 العمل بتنسيق وثيق مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات اجمللس الفرعية األخرى،           )د(

وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما جهاز األمم املتحدة املعـين بـشؤون املـرأة،                
ى التمييز ضد املرأة، وسائر هيئات املعاهدات، واختاذ مجيع التدابري          واللجنة املعنية بالقضاء عل   

  الالزمة لتفادي ما ال حاجة إليه من ازدواجية مع تلك اآلليات؛
 مراعاة آراء سائر أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك آليات حقـوق اإلنـسان       )ه(

  تمع املدين؛اإلقليمية ذات الصلة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجمل
 تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس، ابتداء من دورته الثامنة عشرة، عن القوانني             )و(

التنفيذ واألثر، وعن املمارسـات     على صعيد   اليت متيز ضد املرأة أو تنطوي على متييز ضدها          
اجليدة إللغاء تلك القوانني، باالعتماد على نتائج آليات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان               

  ومة األمم املتحدة بشكل أوسع؛ومنظ
 جبميع الدول أن تتعاون مع اخلبري املستقل وتساعده على أداء مهامه،            يهيب  -١٩

 يف االستجابة لطلباته بـشأن      وأن تزوده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً         
  زيارة بلداهنا، من أجل متكينه من أداء واليته على حنو فعال؛

كاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الـصلة وهيئـات           و يدعو  -٢٠
املعاهدات واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية فـضالً عـن               

  القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع اخلبري املستقل يف أداء واليته؛
  .وفقاً لربنامج العمل السنوي للمجلس أن يواصل النظر يف هذه املسألة يقرر  -٢١

        


