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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  لك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

  برييال كنولاتقرير املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، غ    

  موجز    
برييال كنول، املقررة   اهذا هو التقرير الثاين الذي تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان غ            

يتنـاول  و. ٢٠٠٩يونيـه   /اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، منذ تعيينها يف حزيران        
  .٨/٦ عمالً بقرار اجمللس ٢٠١٠التقرير األنشطة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة يف عام 

وُيركّز اجلزء املواضيعي من التقرير على بعض جوانب العالقة املتعددة األوجه بـني               
فـداخل اجملموعـة    . إلقامة العدل األعّم  نوع اجلنس والسلطة القضائية، وذلك يف السياق        

 املتعلقة بنوع اجلنس وإقامة العدل، يتناول التقرير العراقيل الرئيسية اليت حتول دون             املواضيعية
تأنيث الفقر إىل جانب القوانني والسياسات واملمارسـات        ومنها  وصول النساء إىل العدالة،     

، كما يتناول التقرير بإسهاب الشروط املطلوبة من أجل اإلعمـال الفعـال             ضدهناليت متيز   
أما يف اجملموعة املواضيعية املتعلقـة بنـوع اجلـنس          . العدالةالوصول إىل    يف   حلقوق النساء 

والسلطة القضائية، فُيركّز التقرير على شروط إنشاء سلطة قـضائية تراعـي االعتبـارات              
  .اجلنسانية، كما ُيركّز على دور السلطة القضائية يف النهوض بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان

كذلك عدداً من املمارسات اجليدة وُتقـدم توصـيات         وتعرض املقررة اخلاصة      
  .للحكومات وللمجتمع الدويل ولغريهم من أصحاب املصلحة
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  مقدمة  -أوالً   
الثاين الذي تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان غابرييال كنول، املقـررة           التقرير  هذا هو     -١

ويبدأ التقريـر   . ٢٠٠٩يونيه  /اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، منذ تعيينها يف حزيران        
، مث ُيركّز على بعـض جوانـب        ٢٠١٠رة اخلاصة يف عام     بعرض األنشطة اليت قامت هبا املقر     

  .العالقة املتعددة األوجه بني نوع اجلنس والسلطة القضائية، ضمن السياق األوسع إلقامة العدل
فداخل اجملموعـة املواضـيعية     . ويركز التقرير على جمموعتني مواضيعيتني رئيسيتني       -٢

قرير العراقيل األساسية اليت تعوق وصول النساء       املتعلقة بنوع اجلنس وإقامة العدل، يتناول الت      
املرأة، وُيحدد  ضد  تأنيث الفقر والقوانني والسياسات واملمارسات اليت متيز        ومنها  إىل العدالة،   

أما يف اجملموعة   . الشروط املطلوبة من أجل اإلعمال الفعال حلق املرأة يف الوصول إىل العدالة           
لسلطة القضائية، فريكز التقرير على الـشروط الـضرورية         املواضيعية املتعلقة بنوع اجلنس وا    

إلنشاء سلطة قضائية تراعي االعتبارات اجلنسانية، وعلى دور السلطة القضائية يف النـهوض             
وتعرض املقررة اخلاصة كذلك عدداً من املمارسـات اجليـدة          . بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان   

  .م من أصحاب املصلحةوتقدم توصيات للحكومات وللمجتمع الدويل ولغريه

  أنشطة املقررة اخلاصة  -ثانياً   
ويقـّدم  . ٨/٦عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      بأنشطتها  املقررة اخلاصة   تضطلع    -٣

 التوجيه املواضيعي يف     للمقررة اخلاصة مزيداً من    ١٥/٣ و ١٢/٣قرارا جملس حقوق اإلنسان     
  .هذا الصدد

  الدول األعضاءالزيارات القطرية واملراسالت مع   -ألف   
، طلبت احلـصول    ٢٠٠٩يونيه  /منذ أن أُسندت الوالية إىل املقررة اخلاصة يف حزيران          -٤

، وبلغاريا، وتركيا،   ) إسالمية -مجهورية  (األرجنتني، وإيران   : على دعوات لزيارة البلدان التالية    
ـ  ز بيساو، والفلبني، وكولومبيا، واملكسيك، ومو     -ورومانيا، وغينيا    وأجـرت  . دامبيق، واهلن

وهي تعتزم زيارة بلغاريا    . )٣(، وموزامبيق )٢(، واملكسيك )١(املقررة اخلاصة زيارات إىل كولومبيا    
.  بيـساو - تركيـا وغينيـا  كل من وتلقت أيضاً دعوة لزيارة . ٢٠١١مايو /ورومانيا يف أيار 

__________ 

)١( A/HRC/14/26/Add.2. 
)٢( A/HRC/17/30/Add.3. 
)٣( A/HRC/17/30/Add.2. 
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اَء املقررة اخلاصة أن ُتعرب عن شكرها حلكومات الدول اليت استجابت لطلباهتـا إجـر              وتود
  .ذلكبتقوم ُتجب بعد على أن  حتث احلكومات اليت ملوزيارات إليها 

، أرسـلت   ٢٠١١مارس  / آذار ١٥ إىل   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ويف الفترة من      -٥
 تتضمن ادعاءات حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان       ، رسالة ١١٤جمموعه    ما املقررة اخلاصة 

ومن بـني   .  ورسالة واحدة إىل جهة فاعلة أخرى       دولة طرفاً،  ٤٨تقع يف نطاق واليتها، إىل      
رسائل ، فكانت   ١٧، أما بقية الرسائل، وعددها       نداءاً عاجالً  ٩٧، كان هناك    الرسائلهذه  
 موجز جبميع الرسائل اليت ُبعث هبا يف الفتـرة          A/HRC/17/30/Add.1ويرد يف الوثيقة    . ادعاء
  .٢٠١١مارس / آذار١٥ إىل ٢٠١٠مارس / آذار١٦ من

  أنشطة أخرى  -باء   
، شاركت املقررة اخلاصة يف مـؤمتر       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤ إىل   ١٢يف الفترة من      -٦

احتاد أمريكا الالتينية للقضاة يف مار دل بالتا، باألرجنتني، حيث ألقت خطاباً واضـطلعت              
  . بدور امليسِّر يف مناقشة مكرَّسة الستقالل القضاء يف املنطقة

بشأن مسألة  املتكلمة الرئيسية   املقررة اخلاصة   كانت  ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١ويف    -٧
 يف احللقة الدراسية الدولية بـشأن حقـوق اإلنـسان           "حقوق اإلنسان واستقالل القضاء   "

واستقالل القضاء اليت نظَّمتها رابطة القضاة من أجل الدميقراطية ومركز العدالـة والقـانون              
  .  هندوراسلبا،الدويل يف تيغوسيغا

، شاركت املقررة اخلاصة يف الـدورة       ٢٠١٠مايو  / أيار ١٥ إىل   ١١ترة من   ويف الف   -٨
 الذي يعقد كل سنتني،العاشرة ملؤمتر الرابطة الدولية للقاضيات، يف سيول، جبمهورية كوريا،          

ا استقالل القضاء التهديدات اليت يتعرض هل: اإلرهاب واألمن العاملي  "وقدَّمت خالله بياناً عن     
  . "يف عامل متغري

، ألقت املقررة اخلاصة كلمة أثناء حدث جانيب تناول         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣ويف    -٩
، قامت بتنظيمه منظمة احملامون من أجل احملامني        "التدابري الوقائية للقضاة واحملامني   "موضوع  

وجلنة رصد حقوق احملامني يف كندا، بالتعاون مع منظمة القضاة من أجل القـضاة وجلنـة                
 خالل الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُعقدت يف مكتـب             يةاحلقوقيني الدول 

  .األمم املتحدة يف جنيف
، ترأست املقررة اخلاصة اجتماعاً جانبياً تناول مـسألة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤ويف    -١٠

، "ها دعامة أساسية الستقالل القـضاء     بناء القدرات والتدريب على حقوق اإلنسان بوصف      "
فوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع البعثتني الـدائمتني للربازيـل            دعت إليه م  

 وذلك خالل الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُعقدت يف            نيف،وهنغاريا يف ج  
  .مكتب األمم املتحدة يف جنيف
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ضاة ، حضرت املقررة اخلاصة حدثاً نظّمته منظمة الق       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ويف    -١١
الدور الفعال للمقرر اخلاص واملنظمات غـري       "من أجل القضاة يف أمستردام، هولندا، تناول        

، وشاركت يف فريق ملناقشة عدد من القضايا من مناطق خمتلفة من العامل تعـرض               "احلكومية
  .  للخطرءفيها استقالل القضا

ني بواليات يف   وشاركت املقررة اخلاصة يف االجتماع السنوي السابع عشر للمكلف          -١٢
 ٢يونيـه إىل  / حزيـران ٢٨مـن  يف الفتـرة  إطار اإلجراءات اخلاصة الذي ُعقد يف جنيف       

  . يوليه/متوز
، شاركت املقررة اخلاصة يف حلقة التـدريب الـيت          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ويف    -١٣

، اليت نظمهـا املركـز      "العناية بضحايا اإلرهاب وغريه من اجلرائم العنيفة      "تناولت موضوع   
  .فيديو، أوروغوايسباين للتدريب والتعاون يف مونتاإل
 )٤(، قدمت املقررة اخلاصة إىل اجلمعية العامـة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول ٢٢ويف    -١٤

تقريراً عن الدور الذي تضطلع به اجلهات القضائية الفاعلة ضمن نظام العدالة اجلنائية مـن               
  .ومكافحة اإلفالت من العقابأجل كفالة املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

، أدلت املقررة اخلاصـة بـبعض املالحظـات         ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف    -١٥
االفتتاحية أثناء مؤمتر القمة العاملي للمحاكم العليا، الذي نظمته حمكمة الـنقض يف تركيـا               

  .نبول، بتركياتمج األمم املتحدة اإلمنائي يف إسوبرنا
، حضرت املقـررة اخلاصـة      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١   إىل ٧ويف الفترة من      -١٦

  .االجتماع السنوي للرابطة الدولية للقضاة الذي ُعقد يف داكار، بالسنغال
نوفمرب، شاركت يف احلفل الرمسي للتوقيـع علـى النظـام           / تشرين الثاين  ١٢ويف    -١٧

أدلت وايا، بالرأس األخضر،    التأسيسي لالحتاد الدويل للقضاة الناطقني بالربتغالية يف مدينة بر        
خبطاب تناولت فيه تبادل املمارسات الفضلى كوسيلة لتقوية إقامة العدل وتوطيد اسـتقالل             

  .يةالسلطة القضائ

  نوع اجلنس وإقامة العدل  -ثالثاً   
إعمال منه من أجل    بد    ال اًإنشاء نظام قضائي ُيراعي االعتبارات اجلنسانية شرط      بعد    -١٨

متييز فيه، وحتقيق املساواة بني اجلنسني على         وال  اجلميع إعماالً كامالً   حقوق اإلنسان لصاحل  
 نوعلى الرغم من التقدم اهلام الذي حتقق على مدى العقود القليلة املاضية، فـإ             . أرض الواقع 

__________ 

)٤( A/56/274. 
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تتحقـق    ومل ُيعتربن حىت اآلن فاعالت أساسيات يف إقامة العدل،         ال النساء على صعيد العامل   
  . أمام القانون واحملاكم يف العديد من البلدانهلن بعد املساواة

العقبات املرتبطة بنوع اجلنس اليت تعوق حتقيق املساواة للنساء يف          وهناك العديد من      -١٩
 ضـد   القوانني والسياسات واملمارسات اليت متيز     فضالً عن     تأنيثُ الفقر  ، ومنها إقامة العدل 

ء على السعي إىل االنتصاف واللجـوء إىل        فهذه العوامل حتد بوضوح من قدرة النسا      . النساء
  .العدالةاحملاكم يف حبثهن عن 

  تأنيث الفقر وإقامة العدل  -ألف   
، إذ )٥(يكون التمييز القائم على نوع اجلنس السبب اجلذري وراء فقر النساء  ماكثرياً  -٢٠

 أيـضاً وكـثرياً   . لنساء والرجال بني ا يكون ذلك عادةً نتيجة اإلقصاء وعدم تكافؤ الفرص         
من العناصر اليت تزيد يف إضعاف بعض فئات النساء، كطالبات اللجوء           التمييز  يكون هذا    ما

  والنساء من األقليات ومن الـشعوب األصـلية، اللـوايت كـثرياً            هاجراتوالالجئات وامل 
  .اجملتمعجتنب احلياة على هامش ُيكافحن من أجل  ما
 وقلـة فرصـهن يف      ،الستقالل بذواهتن مان النساء من ا   حرشكَّل   ،على مر التاريخ  و  -٢١

يف عمليات صنع القـرار،     الدنيا  احلصول على التعليم وخدمات الدعم، إىل جانب مشاركتهن         
ومن العوامل اإلضافية . عوامل كان هلا أيضاً أثر سليب متثّل يف إبقاء النساء على هامش اجملتمعات   

رة، وعدم إتاحة الفرص االقتـصادية      املمارسات الضا " تأنيث الفقر "ُيسمى    ما دةاليت تفاقم ح  
التوزيع غري العادل   للنساء، وأشكال عدم املساواة بني اجلنسني يف تقاسم السلطة االقتصادية، و          

 بني النساء والرجال، وقلة الدعم التكنولوجي واملايل ملشاريع األعمال          للعمل غري املدفوع األجر   
احلصول على رأس املال والتحكم فيه، خاصـة        الرجال يف   و وعدم املساواة بني النساء      ،النسائية

  .إىل أسواق العملوالوصول فيما يتعلق بامتالك األراضي واحلصول على القروض 
 وُتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها البالغ إزاء التفاوتات االقتصادية املـستفحلة الـيت              -٢٢
 شائعاً أمـام وصـول      تزال ُتعيق بشكل خطري متتع النساء حبقوق اإلنسان وتشكّل عائقاً          ال

وتالحظ املقررة اخلاصة كذلك أن الظروف االقتـصادية واالجتماعيـة،          . النساء إىل العدالة  
، تشكّل عقبات أمام األغلبية العظمى من النـساء يف          )٦( األفكار النمطية أحياناً   باإلضافة إىل 
__________ 

تشري عدة دراسات واستقصاءات إىل أن تأنيث الفقر يف تزايد مستمر، أي أن نسبة متزايدة من فقراء العامل                   )٥(
 Valentine M. Moghadam, “The ‘Feminization of Poverty’ andانظر عدة مراجع منها . هم من اإلناث

Women’s Human Rights”, SHS Papers in Women’s Studies/Gender Research, No. 2 (UNESCO, 

July 2005), p. 2. 
الفكرة النمطية هي نظرة شائعة أو تصور مسبق عن النعوت أو السمات اليت ميلكها أفراد جمموعة معينـة أو     )٦(

 Rebecca J. Cook and Simone Cusack, Genderانظر . ديتهاعن األدوار اليت يؤدوهنا أو اليت ينبغي هلم تأ

Stereotyping: Transnational Legal Perspectives, (University of Pennsylvania Press 2010), p. 9. 
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ان اليت قد جتد    ويسري هذا القول على البلد    . مجيع أحناء العامل عندما حياولن إعمال حقوقهن      
حقوق هلن يف امللكية، مبا فيها احلق يف وراثة أمالك            ال فيها النساء أنفسهن أرامل ورّبات أُسر     

ونتيجة لذلك، قد يتعّرضن للترحيل من      .  املتوفّني، يكّن قد عشن فيها لسنوات      واجهنعن أز 
  .)٧(أراضيهن وُيتركن دون سكن الئق ودون وسيلة لكسب قوهتن وقوت أطفاهلن

األحكـام  اآلثار املترتبة على    ويف هذا الصدد، ُتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء            -٢٣
فالتسويات غري املُرضـية بعـد الطـالق،        . املرأةضد  بتنفيذ قوانني متيز    تقضي  القضائية اليت   

وحاالت رفض احملاكم منح مساعدة مالية عاجلة لضحايا العنف املرتيل اللوايت يطلـنب مـن            
تعترف، مثالً، حبقوق النساء يف       ال  إصدار أمر باحلماية، واألحكام القضائية اليت      حمكمة مدنية 

  .سبيل انتصاف قضائي فعال، أمور ُتسهم يف زيادة تأنيث الفقر
ويف العديد من البلدان، يدل عدم الوصول إىل نظام العدالـة الرمسـي، ألسـباب                 -٢٤

 يتم يف أحيان كثرية عرب آليـات العدالـة   اقتصادية أحياناً، على أن وصول النساء إىل العدالة      
  .التقليدية أو اجملتمعية، وأحياناً عن طريق آليات بديلة حلل املنازعات

ومع أن املقررة اخلاصة ترحب بتوفر تلك اآلليات يف بعض الدول وتقر مبزاياها من                -٢٥
رقابـة  ء آليات   حيث القرب والتكاليف والفعالية، فإهنا تود أن توجه العناية إىل ضرورة إنشا           

لضمان احترام آليات العدالة التقليدية واجملتمعية والبديلة ملعايري حقوق اإلنسان ومحاية النساء            
ويف هذا الصدد، تعرب املقررة اخلاصة عن قلقها من أن آليات العدالة .  بشكل فعال  ومتكينهن

علقة بدور اجلنسني وتغفل    التقليدية أو اجملتمعية، يف بعض احلاالت، ترّسخ األفكار النمطية املت         
وفضالً على ذلك، تتألف تلـك اآلليـات يف معظـم           . االعتبارات اجلنسانية وحقوق املرأة   

 من رجال مسّنني وتفيد تقارير بأهنا تطبِّق يف بعض األحيان تفسرياً للقوانني العرفيـة       كناألما
  .)٨(يتسم بالتحيز للذكور

 أن تذكِّر بأنه من واجب الدول أن تزيـل          سبق، تود املقررة اخلاصة     ما واتساقاً مع   -٢٦
العوائق االجتماعية واالقتصادية اليت حتول دون الوصول إىل العدالة وذلك مبوجب القـانون             

  .الدويل ومعايري حقوق اإلنسان

  املرأةضد القوانني والسياسات واملمارسات اليت متيز   - باء  
 هي املعاهدة الدولية األمشل     )٩(ملرأةإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا          -٢٧

تفرقة "اليت تركّز صراحة على حقوق املرأة، وهي اليت حتدد التدابري املطلوبة للقضاء على أي               
__________ 

 .A/HRC/14/31/Add.1 من الوثيقة ٢٠ و١٨انظر، مثالً، الفقرتني  )٧(
املعهد الدويل للبحث والتدريب مـن      يليب كواست،   ، ش "النوع االجتماعي وأثره يف إصالح قطاع العدالة      " )٨(

 .٢٧ ، الصفحة٢٠٠٨، أجل النهوض باملرأة التابع لألمم املتحدة
 .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٣٤/١٨٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٩(
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أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه تـوهني أو إحبـاط                  
يـادين الـسياسية واالقتـصادية       للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امل       رافاالعت

واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق               
أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أسـاس املـساواة بينـها وبـني                 

مسك هبا لصاحل كل امرأة  املعاهدة املعايري الدنيا اليت جيب على الدولة الت     سوتكر. )١٠("الرجل
داخل واليتها اإلقليمية من أجل متتعها حبقوق اإلنسان دومنا متييز وتعترف االتفاقية بأن النساء         
يكّن عرضة للتمييز بشكل خاص يف ظروف بعينها بسبب األدوار املنوطة باجلنسني واألفكار             

  .)١١( يف اجملالني العام واخلاصماالنمطية عنه
ية، فإنه من واجب الدول األطراف أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة،           ومبوجب االتفاق   -٢٨

 منها، لتغيري أو إبطال القائم مـن القـوانني واألنظمـة واألعـراف              ةمبا يف ذلك التشريعي   
ويتعني على الدول كذلك أن تقوم خبطـوات        . )١٢(واملمارسات اليت تشكل متييزاً ضد املرأة     

فية وكل املمارسات األخرى القائمة علـى االعتقـاد          والعادات العر  يزاتللقضاء على التح  
وجيب . )١٣(و على أدوار منطية للرجل واملرأة  بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أ         

على الدول األطراف يف االتفاقية أن تضمن إدراج أحكام االتفاقية ومبادئها بشكل كامل يف              
 أثر قانوين، وكذلك عن طريق احملـاكم ذات      وأن جتعلها ذات   الصلةتشريعاهتا الداخلية ذات    

عنـد  سـّن جـزاءات      يف البلد وعن طريـق       )١٤(االختصاص واملؤسسات العامة األخرى   
 لذلك، فإن االتفاقية أداة ضرورية لضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني ولضمان            .)١٥(االقتضاء

  .خلو إقامة العدل من أي متييز
تزال مثـة عوائـق       ال عض التقدم الذي مت إحرازه،    ورغم اإلطار القانوين الشامل وب      -٢٩

كربى خاصة باملسألة اجلنسانية حتول دون ضمان محاية املرأة محاية فعالة ودون إعمال حقها              
 والـسياسات   ؛املـرأة ضـد   العوائق القوانني اليت متيز     وتشمل هذه   . يف الوصول إىل العدالة   

متيز اليت  مارسات  امل واستمرار   ؛ اجلنسني  اليت تغفل هدف حتقيق املساواة بني      والربامجواخلطط  
  .يف بعض البلدان املرأة أو تضر هباضد 
ويف بعض البلدان، تغفل القوانني والسياسات واخلطط والـربامج هـدف حتقيـق               -٣٠

بني اجلنسني وتستثين أو تسعى إىل استثناء النساء من استحقاقات أو فرص أو مزايـا     املساواة

__________ 

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١املادة  )١٠(
 .ن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةم) ب(٥انظر، مثالً، املادة  )١١(
 ).و(٢املادة املرجع نفسه،  )١٢(
 ).أ(٥املادة املرجع نفسه،  )١٣(
 ).ج(٢املادة املرجع نفسه،  )١٤(
 ).ب(٢املادة املرجع نفسه،  )١٥(
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، ومن األمثلة على ذلك عندما تعطي القـوانني         ) بظروف مشاهبة  الرجال الذين ميرون   دون(
السياسات حق القرار األخري يف ممارسة حقوق وواجبات األبوة لآلبـاء لكنـها حتـرم                أو

  .األمهات من ذات احلق
يزال يشكل حتدياً حىت اليوم التعليم      ال ومن اجملاالت اليت يبدو أن حتقيق املساواة فيها         -٣١

مثالً، النفقة وحضانة األطفال واحلـق يف       (األراضي واإلرث وقانون األسرة     والعمل وملكية   
ـ ضد  ومن األمثلة على القوانني اليت متيز       ). الطالق واحلقوق الناشئة عن تقسيم األمالك       رأةامل

تلك القوانني اليت حتظر على النساء ممارسة بعض اِحلرف أو املهن، كأداء الواجب يف هيئـة                
  .جبات داخل املؤسسة العسكريةحملفني أو بعض الوا

عدم االعتراف باملساواة بني املرأة والرجـل يف احلقـوق،          يف بلدان معينة، يؤدي     و  -٣٢
فرص املرأة يف الوصـول     إىل إعاقة   حىت إضفاء الطابع املؤسسي على انعدام تلك املساواة،          أو

 علـى املـرأة     حينما يتعني على الوصاية الذكورية،    ذلك  وينطبق  . إىل العدالة بشكل خطري   
 ويف بعض   .)١٦(الوصول إىل العدالة  تتمكن من    لكي   رهتاحتصل على مساندة رجل من أس      أن

ُيسمح للنساء بتقدمي شكوى أو باإلدالء بشهادة أو باملثول أمام احملـاكم دون              احلاالت، ال 
وتثري هذه املسألة قلقاً خاصـاً،      . موافقة رجل من أسرهتا، أو دون أن تكون يف صحبة وصي          

 هو نفسه الشخص املدعى ارتكاُبـه       وصيثالً، يف حاالت العنف املرتيل حيث قد يكون ال        م
كما تثري هذه املسألة قلقاً كبرياً يف حاالت االغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف              . العنف

اجلنسي والقائم على نوع اجلنس، الذي يقع يف الغالب على النساء، وهي أشكال من العنف               
  . إىل العدالةوصولألسرة وقد تؤدي إىل امتناع الوصي عن تسهيل الجتلب العار على ا

 ينعكس هذا االعتراف ويف بلدان أخرى، يعترف القانون باملساواة بني اجلنسني دون أن  -٣٣
تزال املمارسات الضارة وأشكال التحيز تكمن وراء        ويف أحيان كثرية، ال   . يف املمارسة الفعلية  

على سـبيل   و. ق املرأة يف املساواة أمام احملاكم وملبدأ عدم التمييز        أخطر االنتهاكات الشائعة حل   
ألن " الـشرف " بالفعل املعاقبة على اجلرائم اليت ُترتكب يف حق نساء باسم            تمي الفإنه  املثال،  
اجلرائم يف بعض األحيان ُتعترب، عن خطأ، ممارسة ثقافية أو ذات طابع مؤسسي، لـذلك                تلك
ويف بلدان أخـرى،    . يعاقب عليها بتاتاً    ال خى اللني يف املعاقبة عليها أو     القانون اجلنائي يتو   فإن
 يف اجلرائم اليت ُترتكب يف حق نساء، أو ميكن بسهولة إعفـاء املـشتبه فـيهم             حقةتتم املال  ال
املسؤولية اجلنائية عنها، كما حيدث يف احلاالت اليت يتزوج فيها املغتِصب مـن ضـحيته                 من
  ).، حىت عندما تكون الضحية قاصراًالقصوىاالت احليف بعض  (يعرض الزواج عليها أو

__________ 

ــرة  )١٦( ــثالً، الفق ــة ٢١انظــر، م ــن الوثيق ــرة CEDAW/C/SAU/CO/2 م ــة ٤٧، والفق ــن الوثيق  م
CEDAW/C/ARE/CO/1. 
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ومع أن املقررة اخلاصة تقر بالتقدم الذي حتقق يف معاجلة العنف اجلنسي أو القـائم                 -٣٤
، فإهنا تود أن تذكِّر بأن الدول ملزمة، مبوجب القانون الدويل ومعـايري             )١٧(على نوع اجلنس  

وترى . )١٨(عنف الذي يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان     حقوق اإلنسان، بأن حتمي النساء من ال      
 أن منع تكرار العنف اجلنسي أو القائم على نوع اجلنس، بوسائل منها محايـة         خلاصةاملقررة ا 

الضحايا والشاهدات من التمييز القائم على نوع اجلنس ومن تكرار وقوعهن ضحية العنف،             
نس بأشكاله املتعددة مـن اجلـرائم       وأن ضمان اعتبار العنف اجلنسي والقائم على نوع اجل        

للتغلب على اإلفالت من العقاب، ولضمان محاية النـساء         غىن عنهما    شرطان ال مها  اخلطرية  
ومن اخلطوات اليت ينبغي    . )١٩(ومساواهتن مع الرجال يف الوصول إىل احملاكم مبختلف درجاهتا        

يا العنـف وضـمان     للدول أن تتخذها ضمان إتاحة وسائل االنتصاف واجلرب فوراً لـضحا          
 على ذلك، ينبغي للدول أن تضمن توفر اآلليات         وةًوعال.  وتأهيلهم ومعاقبتهماجلناة  مالحقة  

ملالحقة ومعاقبة مرتكيب العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، وأن تضمن فعاليتها             
  .واستجابتها لالحتياجات اخلاصة للضحايا من النساء

لـدول كـذلك إىل النظـر جبديـة يف الـصيغة احملدَّثـة              وتدعو املقررة اخلاصة ا     -٣٥
لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية             

  .٢٠١٠والعدالة اجلنائية، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام 
اً حيوياً يف إبطال    سبق، ينبغي للمحاكم مبختلف درجاهتا أن تؤدي دور         ما ويف ضوء   -٣٦

ومثلما بيَّن ذلـك سـعادة قاضـي حمكمـة     .  املرأةضدالقوانني وإزالة املمارسات اليت متيز    
، يف  لألنثـى  باهيغاينه، يف إشارة إىل ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية           -االستئناف إمباغي   

كل شكل  فإنه من واجب القضاء اآلن أن يؤدي دوراً مهماً جداً يف اجتثاث             "،  ٢٠١٠ عام
وألن القضاء جزء   .  لألنثى من أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية          

من جهاز الدولة، عليه أن يضرب بيٍد من حديد عند معاجلة هذه املشكلة كلما ُعرضت على                
مـن   وسيكون عدم قيامه بذلك مبثابة إخالل     .  القوانني تفسرياً مبتكراً وتقدمياً    بتفسرياحملاكم  

  . )٢٠("الدولة بالتزاماهتا الدولية

__________ 

)١٧( United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on effective police responses to violence 
against women, Criminal Justice Handbook Series (New York, 2010), p. 2. 

، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز     ٥٨ إىل   ٥٥، الفقرات   A/HRC/7/4 ، ضمن وثائق أخرى،   انظر )١٨(
 .١٩٩٢ بشأن العنف ضد املرأة، ١٩، التوصية العامة رقم ضد املرأة

انظر اجملموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خـالل اختـاذ إجـراءات                  )١٩(
 .، إضافةE/CN.4/2005/102/Add.1، ١ملكافحة اإلفالت من العقاب، املبدأ 

)٢٠( Constitutional Court of Uganda, Law & Advocacy for Women in Uganda v. Attorney General, 
Constitutional Petition No. 8 of 2007, judgment of 28 July 2010. 
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  الشروط املطلوبة من أجل اإلعمال الفعال حلق املرأة يف الوصول إىل العدالة  - جيم  
الطابع القانوين املعقد ملفهوم الوصول إىل      أبرزت هذه الوالية يف مناسبات سابقة أن          -٣٧

أن هذا املفهوم هو حق يف حـد        ينطوي عليه هذا املفهوم من ثراء إمنا يكمنان يف           العدالة وما 
. )٢١(تتيح استعادة ممارسة حقوق مت جتاهلـها أو انتـهاكها         ذاته وهو يف الوقت نفسه وسيلة       

 املكونات األساسية حلقوق بعينها، كاحلق يف احلرية دوباعتبار احلق يف الوصول إىل العدالة أح   
احلق يف احلماية القـضائية     وحق اإلنسان يف األمان على شخصه، فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً ب          

، )٢٣(، واحلق يف سبيل انتصاف فعـال      )٢٢()احملاكمة الرتيهة أو مراعاة أصول احملاكمة     (الفعالة  
 الفعال للحق يف الوصول إىل العدالة تربطه صـلة        مالوهكذا فإن اإلع  . )٢٤(واحلق يف املساواة  

دل، وبالعوامل اليت تؤثر يف     مباشرة بالظروف املؤسسية واملادية اليت يعمل فيها نظام إقامة الع         
  . )٢٥(عمل العدالة والوصول إليها

واعتراف القانون حبقوق املرأة وباملساواة بني اجلنسني وباحلق يف احلمايـة القـضائية               -٣٨
فحق املرأة يف احلماية القضائية     . إلعمال حق املرأة يف الوصول إىل العدالة      أساسي  شرط   الفعالة

وأي .  العادلةةحبق املرأة يف سبيل انتصاف فعال ويف ضمانات احملاكمالفعالة يؤدي إىل االعتراف 
متنح النساء والرجال احلق يف حماكمة عادلة وعلنيـة           أو خطط أو سياسات أو برامج ال       قوانني

  . ستكون ذات طابع متييزيوضمن أجل معقول من ِقبل حمكمة مستقلة منشأة وفق القانون
 متاحة ومناسبة، ومن مث مراعيةً للفـوارق بـني          وينبغي أن تكون سبل االنتصاف      -٣٩

لـذلك،  . فهذه شروط أساسية لإلعمال الفعال حلق املرأة يف الوصول إىل العدالـة         . اجلنسني
. ينبغي أن تكون النساء ملّمات حبقوقهن وجبميع اآلليات املتاحة هلن للسعي إىل االنتـصاف             

 النساء وتوفري سبل االنتـصاف      ومن واجب الدولة أن تضمن جعل تلك اآلليات يف متناول         
لذلك، فإن الدول ملزمة بعدم عرقلـة       . برتاهة ودون متييز، خاصة التمييز بسبب نوع اجلنس       

إعمال احلق يف االستفادة من سبل االنتصاف القضائية وغريها عندما ُتنتهك حقوق اإلنسان،             
ية أو ثقافية أو اقتصادية     سواء كانت قانونية أو اجتماع     (ئقوهي ملزمة أيضاً بإزالة مجيع العوا     

  .اليت متنع وصول النساء إىل العدالة أو حتول دون إمكانية ذلك) أو غريها

__________ 

 .A/HRC/8/4 من الوثيقة ١٧الفقرة  )٢١(
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           ١٤ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ١٠املادة   )٢٢(

 .A/HRC/8/4 من الوثيقة ١٨ الفقرة انظر كذلك. والسياسية
 من كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص               ٢انظر، مثالً، املادة     )٢٣(

 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١-١٤انظر، مثالً، املادة  )٢٤(
 .A/HRC/8/4الوثيقة  )٢٥(
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وينبغي أن تستهدف سياسات العمل اإلجيايب اليت تتبعها الدولة، مبا فيها التدابري اخلاصة               -٤٠
 املثال، مـنح    ، ضمان الوصول إىل العدالة على قدم املساواة بوسائل منها، على سبيل           )٢٦(املؤقتة

 النساءوهلذا السبب، ينبغي أن حتصل      . املعونة واملساعدة القانونية هبدف ضمان تفعيل هذا احلق       
  . تقتضيه الظروف اخلاصة لكل منهن  ماعلى املعونة واملؤازرة القانونية املناسبة حسب

ولة ويف هذا الصدد، تود املقررة اخلاصة أن تشدد على ضرورة إنشاء نظام داخل الد               -٤١
 املنتميـات إىل فئـات      يقدم املعونة واملؤازرة القانونية املناسبة مع التركيز حتديداً على النساء         

ويف ظروف حمددة، ميكن أن يشتمل هذا النظام على توفري خدمات حمـامي دفـاعٍ               . ضعيفة
ونيـة  فتوفري املعونة واملـؤازرة القان    . عمومي باجملان، مثالً، لتيسري وصول الفقراء إىل العدالة       

املناسبة ينعكس إجياباً على حقوق أخرى متعلقة باحملاكمة العادلة، مبا فيها احلق يف املساواة يف           
وسائل الدفاع، إذ إن عدم تساوي الوضع االقتصادي أو االجتماعي للمتنازعني يتمثّل عادةً             

  .)٢٧( الدفاع أثناء احملاكمةئليف تفاوت وسا
باالستقاللية والرتاهة عند الفصل يف القـضايا ويف        وينبغي أن يتمتع النظام القضائي        -٤٢

حتديد أنسب وسائل االنتصاف أو التعويض عن انتهاكات حقوق املرأة وينبغي أن يكـون              
جهاز الدولة قادراً على إنفاذ األوامر القضائية وقرارات احملاكم وغري ذلك مـن االتفاقـات               

وعالوةً على ذلك،   . اية حقوق املرأة  والتسويات اليت تنهض باملساواة بني اجلنسني وتضمن مح       
ينبغي للقضاء أن يلقى التعاون التام من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني املدرَّبني خّصيـصاً              

  . على املسائل اجلنسانية وعلى متتع املرأة حبقوق اإلنسان بغرض تعزيز املساءلة
ادة سياسية قويـة لـتمكني   وينبغي للدول أن ُتبِني عن عزم والتزام شديدين وعن إر      -٤٣

. ولتحقيق املساواة بني اجلنسني ولتوفري محاية أفضل للمرأةضدها املرأة وإلهناء التمييز والعنف   
 بني  ةومن املؤشرات اليت تدل على التزام الدولة باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتحقيق املساوا            

جانب حتليـل للـسياسات يراعـي       اجلنسني هتيئةُ مناخ موات الزدهار سيادة القانون، إىل         
االعتبارات اجلنسانية، وإدراج البعد اجلنساين يف التخطيط ملسارات العمل اليت ُيزَمع انتهاجها            

 حانسجاماً مع االلتزامات الدولية اليت أخذهتا الدولة على عاتقها، واختاذ مبـادرات إلصـال             
 ضمان إقامة العدل على حنو      القضاء تراعي االعتبارات اجلنسانية، وختصيص املوارد من أجل       

كنقص املوارد البشرية  (استمرت حاالت النقص يف القدرات        ما وإذا. يراعي تلك االعتبارات  
املـساعدة التقنيـة    تقـدمي   ، حتث املقررة اخلاصة على التعاون الدويل و       )أو املالية أو غريها   

ومعاجلـة  يـد    قدرات احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة هبدف حتد        بناءللمسامهة يف   
سد الثغرات يف و، حبقوق اإلنسانق التمتع الكامل قبالذات مبا حيالعوائق املرتبطة بنوع اجلنس     

  .  وإتاحة سبل انتصاف وآليات تعويض وجرب فعالة،احلماية املتوفرة

__________ 

 .١-٤، املادة انظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )٢٦(
 .A/HRC/8/4 من الوثيقة ٢١انظر الفقرة  )٢٧(
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وفضالً عن ذلك، ينبغي أن يأخذ نظام إقامة العدل يف االعتبار الـدور اجلنـساين                 -٤٤
وأي نظام  .  النساء بوصفهن راعيات، سواء ألطفاهلن أو ألقربائهن املسنني        السائد املسَند إىل  

اإلعانـة يف رعايـة أطفـاهلن       /أي املساعدة (يأخذ هذا األمر بعني االعتبار        ال إلقامة العدل 
  .العدالةمن شأنه أن حيول دون سعي املرأة إىل الوصول إىل )  آخرينلنيامع أو

  البعد اجلنساين والقضاء  - رابعاً  
يتطلب حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إنشاء          ال من منظور سيادة القانون،     -٤٥

نظام قانوين منسجم مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان فحسب، وإمنا يتطلب أيضاً             
وجود قضاء مستقل قادر على ممارسة دوره يف تعزيز سـيادة القـانون وإخـضاع مجيـع                 

 واهليئات، العامة واخلاصة، للمساءلة مبوجب قوانني تراعي االعتبارات    اتاألشخاص واملؤسس 
لذلك، فإن وجود قضاء مستقل ونزيه ومدرِك لالعتبارات اجلنسانية يـؤدي دوراً            . اجلنسانية

حامساً يف النهوض بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان، ويف حتقيق املساواة بني اجلنسني، ويف ضمان              
ويقع على القضاة واحملققني واحملـامني،      .  يف صميم إقامة العدل    نسانيةإدراج االعتبارات اجل  

بشكل خاص ودائم، واجب التيقظ ألي إشارة تدل على ممارسة العنف ضد املرأة، سـواء               
كان عنفاً ترعاه الدولة أو عنفاً مؤسسياً أو عنفاً حيظى بتسامح الدولة أو عنفاً جمتمعياً أو عنفاً     

يف مواجهة  ميليه الضمري     ما وجيب تطبيق احلماية القانونية للمرأة وفق     . يف نطاق احلياة اخلاصة   
 حلياة املـرأة نفـس  بأن العادات احمللية الدينية أو الثقافية أو غريها اليت قد تقاوِم الرأي القائل  

  .القدر الذي حتظى به حياة الرجل
قـضائية تراعـي    وتشري املقررة اخلاصة أدناه إىل الشروط املطلوبة إلنشاء سـلطة             -٤٦

  .االعتبارات اجلنسانية وإىل دور القضاء يف النهوض بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان

  إنشاء قضاء يراعي االعتبارات اجلنسانية  - ألف  
نشاء سلطة قضائية تراعي االعتبـارات اجلنـسانية        تعطي الدولة أولوية إل   ينبغي أن     -٤٧

مث، ينبغي للدول أن تسعى جاهدة إىل تقييم ومن . يف الدولةإلقامة العدل األعم ضمن السياق 
من أجل ضمان متثيل النساء متثيالً كافياً ومن أجـل هتيئـة            القضائية  السلطة  تكوين  هيكل و 

 بني اجلنسني داخل السلطة القضائية وحىت تتسىن للقـضاء          ساواةالظروف الالزمة إلعمال امل   
  . خدمة هدف املساواة بني اجلنسني

  ء يف القضاء متثيالً كافياًضمان متثيل النسا  -١  
إن الثقة اليت تضعها اجملتمعات والنساء أنفسهن يف القضاء أمر أساسـي إذا أرادت                -٤٨

ويف . احملاكم مبختلف درجاهتا أن تلّبي احتياجات النساء وأن حتمي متتع املرأة حبقوق اإلنسان            



A/HRC/17/30 

GE.11-13013 14 

نافـانِيثيم  ،  انقوق اإلنس هذا الصدد، تشاطر املقررة اخلاصة مفوضة األمم املتحدة السامية حل         
 املوقف الذي أعربت عنه والذي مفاده أن السبيل الوحيد لضمان فرص املرأة يف إقامة               بيالي،

العدل، مبا يف ذلك األحكام الصادرة عن احملاكم الوطنية، يتمثل يف مراعاة جتربـة النـساء                
درات على تناول املسائل     ومن مث يف تعيني نساء قاضيات يكّن مرآة لتنوع اجملتمع وقا           ،احلياتية
  . )٢٨( باحلساسية املالئمةئيةالقضا
وهكذا، فإن التعبري عن تنوع اجملتمعات أمر أساسي يف بناء الثقة يف النظام القضائي،                -٤٩

ومن الواضح . ويف ضمان مراعاة جتارب النساء واحتياجاهتن اخلاصة يف مجيع املسائل القضائية
اكم قد يشعرن أن القضاء أقرب إليهن إذا كان يتألف مـن            أن النساء اللوايت يلجأن إىل احمل     

لذلك، ينبغـي متثيـل     . ميثلون فئات اجملتمع املتنوعة   يتمتعون بصفات العدل والرتاهة و    قضاة  
النساء يف القضاء متثيالً مناسباً، وخاصة منهن اللوايت ينتمني إىل أقليات أو إىل فئات غري ممثلة                

  .بالقدر الكايف
عتراف بأمهية ضمان متثيل النساء يف املناصب العامة متثيالً كافيـاً علـى             وقد مت اال    -٥٠

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد         من قبيل   الصعيد الدويل من خالل صكوك      
ويف هذا الصدد، ترحب املقررة اخلاصة بـاجلهود        . )٣٠( وإعالن ومنهاج عمل بيجني    )٢٩(املرأة

إلقليمية مبختلف درجاهتا من أجل إدراج التمثيل اجلنساين الكايف          وا ليةاليت تبذهلا احملاكم الدو   
  .)٣١(ضمن معايري انتقاء القضاة

وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن متثيل النساء يف نظام القضاء بالتساوي مـع                 -٥١
إىل النـهج   االهتمـام   ويف هذا الصدد، تود أن توجه       . الرجال يشمل كذلك حماميي الدفاع    

، ٢٠١٠ينـاير  /لذي اعتمدته احملكمة اجلنائية الدولية عندما وجدت، يف كانون الثاين  املبتكر ا 
 ٤من من النساء، وأقل  هن   حمامياً مسجالً للترافع أمام احملكمة       ٣٣٥ موع فقط من جم   ٦١ أن

ولسد هذه الفجوة، أطلقت احملكمة، بالتعاون مع النقابة .  من النساء األفريقياتنيف املائة منه  
وقد أمثر هذا اجلهد املبدع     . )٣٢("نداء للمحاميات األفريقيات  " للمحامني، محلة بعنوان     الدولية

__________ 

انظر نص الكلمة اليت أدلت هبا السيدة نافانِِيثيم بيالي، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أثناء                 )٢٨(
 .، يف سيول٢٠١٠مايو / أيار١٢ية للقاضيات يف املؤمتر الذي ُيعقد كل سنتني للرابطة الدول

تأدية مجيـع  "من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حبق املرأة يف        ) ب(٧مثالً، تعترف املادة     )٢٩(
 ."املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية

 ).أ(١٩٠، الفقرة ١ -عمل بيجني، اهلدف االستراتيجي زاي انظر إعالن ومنهاج  )٣٠(
 حمكمـة  إنـشاء  بشأن والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق بروتوكول من ٣-١٤انظر، مثالً، املادة  )٣١(

 من النظام الداخلي للمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان   ١٤ واملادة والشعوب؛ اإلنسان حلقوق أفريقية
)Rule 14 of the European Court of (Human Rights Rules of Court٨-٣٦ادة ؛ وامل) من نظام ) ٣) (أ

 .روما األساسي للمحاكمة اجلنائية الدولية
: متاح على العنوان اإللكتروين". نداء للمحاميات األفريقيات"احملكمة اجلنائية الدولية،  )٣٢(

http://femalecounsel.icc-cpi.info/ 
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زيادةً يف عدد احملاميات األفريقيات املدرجة أمساؤهن يف قائمة احملامني وحصلن على تدريب             
  . )٣٣(يف هذا الشأن

 يف نظام   اختاذ تدابري لضمان التمثيل املتساوي للنساء والرجال      ومن الضرورة مبكان      -٥٢
زَمـع  ويف احلاالت اليت يصعب فيها التعرف على ممارِسات املهن القانونية اللـوايت يُ      . القضاء

تعيينهن كقاضيات أو حمققات أو إدراجهن يف قوائم حماميي الدفاع، ينبغي تنفيذ استراتيجيات 
  . كتوسيع نطاق أنشطة اإلرشاد وإنشاء شبكات من العالقاتةخالّق

  املنظور اجلنساين داخل السلطة القضائيةتعميم مراعاة   -٢  
ترى املقررة اخلاصة أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين داخل السلطة القضائية يعـين               -٥٣

ف األعمال داخل السلطة القضائية، مبـا يف        يصرتمراعاة األدوار املتعددة للنساء والرجال يف       
يكون   فعلى سبيل املثال، ينبغي أن     .ذلك العمليات اليومية والتخطيط العام للقطاع القضائي      

حسب اجلنس لتوجيه اجلهود الرامية إىل ختطيط االستراتيجيات القطاعية         مصنفاً  مجع البيانات   
 وينبغي تفضيل لغة حمايدة جنسانياً يف األحكام، واحملاضر، ومـذكرات اإلحاطـة             ،وبنائها

  .لتجنب استنساخ وتعزيز رؤية للعامل حمورها الذكور
 تعزيز اجلهود لكفالة عدم اعتبار النساء ضحايا أو موكالت فحسب داخـل        وينبغي  -٥٤

وينبغي أيضاً النظر إىل النساء . السلطة القضائية، بل أيضاً جهات فاعلة رئيسية يف إقامة العدل    
  .واطن قوة وقدرات لإلسهام يف نزاهة نظام العدليتمتعن مبقانونيات متخصصات على أهنن 

على حنـو  وتوعيتهم املوظفني القضائيني ومجيع  بغي تدريب القضاة    ويف هذا الصدد، ين     -٥٥
إصدار أحكام  مبمارسة  وملتزمات  كاف ملعاملة القاضيات كقاضيات يتسمن بالكفاءة والرتاهة        

وتعرب املقررة اخلاصة عـن     .  وقادرات على النظر يف قضايا من مجيع جماالت القانون         ةمستقل
ُتوكـل إلـيهن    ومن مث ال  " لينات اجلانب "حيان ُيعتربن   بالغ أسفها ألن القاضيات يف بعض األ      

  .قضايا ذات أمهية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فقط على أساس التنميط اجلنساين
لذلك فإن إنشاء سلطة قضائية مراعية لالعتبارات اجلنسانية ينطوي أيـضاً علـى               -٥٦

وللتنمـيط  . )٣٤(ة مبوجب االتفاقية  مواجهة التنميط اجلنساين، مما يدخل ضمن التزامات الدول       
  .أو تنفيذ القوانني والسياسات واملمارسات اليت متيز ضد املرأة/عالقة مباشرة باعتماد و

لتهيئة الظروف الالزمة لتعميم مراعاة املنظور      تسعى جاهدة   ومن مث ينبغي للدول أن        -٥٧
 القضاة وموظفي احملاكم    زيادة الوعي بني  عرب وسائل من قبيل     اجلنساين يف السلطة القضائية،     

__________ 

 بـني  والتـوازن  العادل اجلغرايف لالتمثي عن املكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، تقرير )٣٣(

، كانون ICC-ASP/9/30 من الوثيقة رقم ٤الدولية، الفقرة  اجلنائية باحملكمة املوظفني تعيني جمال اجلنسني يف
 .٢٠١٠ديسمرب /األول

 ).و(٢ املادة املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية )٣٤(
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بشأن احلقوق اإلنسانية للمرأة وحظر عدم التمييز ووضع خريطة للقضايا الرئيسية اليت تـؤثر           
مثالً كضحايا يف الواليـات القـضائية املدنيـة         (يف النساء كمستعمالت للسلطة القضائية      

وباملثل، ). تسيما يف قضايا العنف اجلنسي واجلنساين، وكمجرما       واجلنائية؛ وكشاهدات، ال  
بشأن تعميم مراعـاة    دورات دراسية   ينبغي للدول واملؤسسات األكادميية أن تنظر يف إدراج         

  .القانونيةضمن مناهج دراساهتا املنظور اجلنساين واحلقوق اإلنسانية للمرأة 
االلتـزام  الربهنة على   ملرأة و حبقوق اإلنسان اخلاصة با   عرفة  املإدراج  النظر يف   وينبغي    -٥٨

وينبغي أن  . اختيار القضاة وقضاة الصلح وتعيينهم    ضمن شروط   هبدف املساواة بني اجلنسني     
تكفل القوائم املقترحة للمرشحني القضائيني وتعييناهتم وترقياهتم متثيالً كافياً للنساء واألقليات           

  .على مجيع مستويات النظام القضائي

  املرأة اإلنسان اخلاصة بقوق دور السلطة القضائية يف النهوض حب  -باء   
لسلطة القضائية عموماً مبهمة ضمان إنفاذ التزامات الدولة النابعـة مـن            إىل ا ُيعهد    -٥٩

القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف احملاكم الوطنية مبختلف درجاهتا، ومن مث التمتع بـاحلقوق        
  .دون متييز على أي أساس، مبا يف ذلك اجلنس

ا الدور اهلام كلما كفلوا العدل واملساواة يف الوصول إىل العدالة           وميارس القضاة هذ    -٦٠
ومن املتوقع أيضاً أن ميارس القضاة هذا الدور كلما طُلب إلـيهم            . وضمانات احلكم العادل  

حل منازعات بني أطراف، وعندما يتداولون بشأن قضايا، ويضعون إجراءات جيب تطبيقها            
  .يفسرون القانونالعموم عندما وجه يف احملاكم، وعلى 

سبق، تود املقررة اخلاصة تقدمي عدة أمثلة لقضايا بتت فيهـا هيئـات               ما ضوءويف    -٦١
قضائية دولية وإقليمية ووطنية خالل السنوات األخرية، مما يوضح الدور الرئيـسي الـذي              
يضطلع به القضاة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف النهوض حبماية املرأة من خالل              
استعمال القواعد واملعايري الدولية، واألدوات املختلفة اليت تتيحها اآلليـة الدوليـة حلقـوق              

فمثالً، أصدرت هيئات املعاهدات أيضاً توصيات أو تعليقات أو مالحظات عامـة            . اإلنسان
ميكن للدول أن تستعملها كدليل لتفسري احلقوق املكرسة يف االتفاقيات وضمان فهم مشترك             

وتشمل بعض األمثلة املالحظتني العامتني     .  حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة    الحترامومزيد من ا  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٣الصادرتني عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن املادة         

 والتعليق العام الصادر عـن اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية              ،)٣٥(املدنية والسياسية 

__________ 

 والتعليـق  ،والسياسية املدنية باحلقوق التمتع يف والنساء الرجال بني املساواة بشأن ٤ رقم العام التعليق انظر )٣٥(
 .واملرأة الرجل بني احلقوق يف املساواة بشأن ٢٨ رقم العام
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 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            ٣الثقافية بشأن املادة    واالجتماعية و 
  . )٣٦(واالجتماعية والثقافية

وقدمت اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان أيضاً حتليالً قانونياً ومواقف مذهبية             -٦٢
ة أساس ميكن للدول أن تستعملها كدليل لتفسري نطاق األطر القانونية والسياساتية القائمة وكفال 

وميكن أن يكمل هذا التحليل وهذه املواقف املذهبية        . للمرأةحقوق اإلنسان   مشترك لفهم محاية    
أيضاً اإلطار القانوين والسياسايت القائم، مثالً، بشأن التعويضات املقدمة إىل النساء اللوايت تعرضن 

  .)٣٨(لتعذيب يراعي االعتبارات اجلنسانيةل وبشأن تفسري )٣٧(للعنف
ما يتعلق باإلفالت من العقاب واحلاجة إىل دمج منظور جنساين يف إقامة العدالة             وفي  -٦٣

غونـسالس وآخـرين    "اجلنائية، قررت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، يف قضية          
، أن طول مدة عدم التحقيق يف اجلرائم اجلنسية وغريهـا           )٣٩("ضد املكسيك ") حقل القطن ("

ساء والفتيات يف مدينة خواريس خالل السنوات اخلمس عـشرة          من اجلرائم الشائنة ضد الن    
املاضية أو مقاضاهتا أو منعها انتهك التزامات املكسيك مبوجب االتفاقية األمريكية حلقـوق             
اإلنسان، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه، والقواعـد             

ك املدرجة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد           الدولية حلقوق اإلنسان، مثل تل    
وشددت أيضاً على أن الدولة ملزمة مبكافحة اإلفالت من العقاب جبميـع الوسـائل              . املرأة

عانـاة وكـرب    مل اً إضـافياً  املتاحة وأن غياب حتقيق كامل وفعال يف الوقائع يشكل مصدر         
  .)٤٠(حدث  مالضحايا، الذين حيق هلم معرفة احلقيقة بشأنا

، أمرت احملكمة بأن تنفذ الدولة اإلجراءات اجلنائية اجلارية         "حقل القطن "ويف قضية     -٦٤
بفعالية، وعند االقتضاء، تلك اليت ميكن فتحها يف املستقبل، لتحديد هوية مرتكيب اجلرائم ضد       

يق على  الضحية والعقول املدبرة هلا ومقاضاهتم ومعاقبتهم، بوسائل منها كفالة اشتمال التحق          
خبطوط حتقيق حمددة فيما يتعلق باالعتداء اجلنسي، جيب أن تنطوي          واألخذ  منظور جنساين؛   

على خطوط حتقيق يف األمناط املقابلة يف املنطقة؛ وتزويد أقارب الضحايا مبعلومات منتظمـة              
ن بشأن التقدم احملرز يف التحقيق، والسماح هلم بالوصول الكامل إىل ملفات القضية، وينبغي أ       

__________ 

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق جبميع التمتع يف واملرأة الرجل بني املساواة بشأن ١٦ رقم العام التعليق انظر )٣٦(
 .والثقافية

 .A/HRC/14/22 انظر )٣٧(
)٣٨( A/HRC/7/3. 
 املكسيك، ضد") القطن حقل ("وآخرون غونساليس قضية اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان حمكمة انظر )٣٩(

 .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ حكم
 .٤٥٤ الفقرة نفسه، املرجع )٤٠(
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جيري التحقيق مسؤولون على مستوى عالٍ من التدريب يف قضايا مماثلة ويف التعامـل مـع                
  .)٤١(ضحايا التمييز والعنف اجلنساين

وفيما يتعلق بواجب الدولة يف منع االنتهاكات والتمييز ضد املرأة، الحظت احملكمـة               -٦٥
توصيات اللجنة  ،  )٤٢(منالدستورية جلنوب أفريقيا، يف قضية كارميشيل ضد وزير السالمة واأل         

عن األعمـال اخلاصـة إذا      ... ميكن مساءلة الدول     "هاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن      
تتصرف باجلدية الواجبة ملنع انتهاكات احلقوق أو للتحقيق يف جـرائم العنـف ومعاقبـة                مل

نبغي جلنـوب    وشددت احملكمة عالوة على ذلك على أنه ي        .)٤٣("مرتكبيها وتعويض ضحاياها  
أفريقيا أن حتظر مجيع أشكال التمييز اجلنساين الذي يكون أثره أو اهلدف منه هو النيل من متتع                 

  . )٤٤(املرأة باحلقوق واحلريات األساسية وتتخذ تدابري معقولة ومناسبة ملنع انتهاك هذه احلقوق
احملكمـة العليـا    وفيما يتعلق بواجب الدولة يف القضاء على التمييز ضد املرأة، قررت              -٦٦
يف قضية فيشاكا ضد والية راجاستان، بأن اهلند، إذ صدقت على االتفاقية، قبلـت              ،  )٤٥(للهند

االلتزامات القانونية للقضاء على التمييز ضد املرأة، اليت تقتضي كفالة محايتهن مـن التحـرش               
ـ   ملاجلنسي يف مكان العمل يف حالة   اعي ملرشـدة  حيقق املسؤولون احملليون يف االغتصاب اجلم

 للجنة  ١٩واستندت احملكمة أيضاً إىل التوصية العامة       . اجتماعية تقود محلة ضد زواج األطفال     
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لوضع جمموعة من املبادئ التوجيهيـة بـشأن التحـرش                

  . بةاجلنسي إللزام أرباب العمل من القطاعني اخلاص والعام ريثما ُتعتمد تشريعات مناس
وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز اجلنساين، قررت احملكمة              -٦٧

باالسـتناد إىل عمـل      ،)٤٦(األوروبية حلقوق اإلنسان ألول مرة، يف قضية أوبوز ضد تركيا         
املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة واآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة يف عدة التماسات متصلة              

عنف املرتيل، أن العنف اجلنساين شكل من أشكال التمييز موجب االتفاقيـة األوروبيـة              بال
استنتجت احملكمة اجلنائية الدولية     ،)٤٧(ويف قضية املدعي العام ضد كوناراك     . حلقوق اإلنسان 

ليوغوسالفيا السابقة، استناداً إىل القانون املقارن، وحتليل اخلرباء، واملـشورة املتـضمنة يف              
 املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً، أن االغتـصاب وغـريه              تقريري

__________ 

 ).ب(٤٥٥ الفقرة نفسه، املرجع )٤١(
 ١٦ حكـم  ،CCT 48/00 القضية واألمن، السالمة وزير ضد كارميشيل أفريقيا، جلنوب الدستورية احملكمة )٤٢(

 .٢٠٠١ أغسطس/آب
 .٦٧ احلاشية ،٦٢ الفقرة نفسه، املرجع )٤٣(
 .٦٢ الفقرة نفسه، املرجع )٤٤(
 .١٩٩٧أغسطس / آب١٣احملكمة العليا للهند، فيشاكا وآخرون ضد والية راجاستان وآخرين، حكم  )٤٥(
 .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٩ حكم تركيا، ضد أوبوز اإلنسان، حلقوق األوروبية احملكمة )٤٦(
 كـوراتش،  ورادومري كوناراك، دراغوليوب ضد العام املدعي السابقة، ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية مةاحملك )٤٧(

 .٢٠٠٢ يونيه/حزيران ١٢ حكم فوكوفيتش، وزوران
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أشكال االعتداء اجلنسي على النساء احملتجزات انتهاك شائن بشكل خـاص للكرامـة              من
  .لإلنسان وحقه يف السالمة البدنية، ومن مث فإنه يشكل عمالً من أعمال التعذيباألصلية 

 جبميع هذه القرارات وبالعديد من القرارات األخرى الـيت          وترحب املقررة اخلاصة    -٦٨
استندت فيها احملاكم الوطنية واإلقليمية مبختلف درجاهتـا إىل معـايري حقـوق اإلنـسان               
واإلسهامات اليت قدمتها اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان لدعم احترام احلقـوق اإلنـسانية             

 ذلك تقاسم املعلومات بـشأن الـسوابق        وتشجع عالوة على  . للمرأة خالل العقود األخرية   
القضائية يف مجيع الواليات القضائية، والبلدان، واملناطق وتدعو املنظمات الدولية إىل دعـم             
اجلهود اليت تبذهلا احلكومات، واحملاكم العليا، واجملتمع املدين، واملنظمات النسائية، وغري ذلك            

ة اجلمهور القـرارات املـستمدة مـن        من أصحاب املصلحة لتتيح للسلطات القضائية وعام      
  .السوابق القضائية اليت تنهض حبماية املرأة على الصعيد العاملي

  املمارسات اجليدة  -خامساً  
تود املقررة اخلاصة التشديد على أمهية زيادة اجلهود الرامية إىل تبـادل املعلومـات                -٦٩

ظمات اجملتمـع املـدين،   بشأن سبل ووسائل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات، ومن 
واملنظمات الدولية واإلقليمية، والقطاع اخلاص، وجهات أخـرى يف الـسعي إىل الوفـاء              

للمـرأة  حقوق اإلنسان إقامة العدل، ومحاية جمال بالتزاماهتم بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف   
ساعدة الـدول   أن تقاسم املعلومات أداة ضرورية مل     املقررة اخلاصة   ترى  و. يف النظام القضائي  

   .على سد الثغرات يف السياسات واحلماية على مجيع املستويات
وتود املقررة اخلاصة توجيه االنتباه إىل الدور اهلام الذي تؤديه الرابطات النـسائية،               -٧٠

اليت تسهم يف ممارسة حق املرأة يف تكوين اجلمعيات، وهي جهات فاعلة مفيـدة يف تعمـيم           
وهي تشيد باجلهود الـيت     . ، وجهود بناء القدرات، وتبادل املهارات     مراعاة املنظور اجلنساين  

سيما فيما يتعلق باملرصد العاملي       ال يبذهلا اجملتمع املدين والرابطات النسائية لتقاسم املعلومات،      
وتشجع تبادل املهارات فيما     )٤٩(وقرارات الربنامج املتعلق بفقه املساواة     )٤٨(للعدالة اجلنسانية 

  .ت واحملاميات من نظم قانونية وقضائية متنوعةبني القاضيا
، ورابطات احملامني،   أصحاب املهن القانونية  وتشجع املقررة اخلاصة عالوة على ذلك         -٧١

ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية على الصعيد العاملي على مواصلة تعزيز سـبل             
مني، واملدعني العامني، واملساعدين القضائيني،     احلوار وتبادل املعلومات فيما بني القضاة، واحملا      

كما أهنا تشيد باجلهود . واملدارس القانونية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واجملتمع املدين   

__________ 

 .#/http://www.womenslinkworldwide.org/observatory :على متاح .اجلنسانية العدالة مرصد )٤٨(
 .http://www.iawj.org/jep/jep.asp :على متاح .ةاملساوا بفقه املتعلق الربنامج قرارات )٤٩(
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 على القيام   التعاونية املتواصلة اليت تبذهلا احملاكم العليا على الصعيدين العاملي واإلقليمي وتشجع          
 )٥٠(لدبلوماسية القـضائية  بالتطوير املالئم من حيث الوقت ل     ترحب  وهي، يف هذا الصدد،     . هبا

بشكل عام، وقضاة احملاكم العليا بشكل خاص، على مواصلة         أصحاب املهن القانونية    وتشجع  
  .هاوراء  وماالعمل من أجل التكامل القانوين وتقاسم املعارف يف كل البلدان واملناطق

ة إبراز بعض أمثلـة املبـادرات واألنـشطة         سبق، تود املقررة اخلاص     ما ضوءويف    -٧٢
والسياسات اليت ُوجه إليها انتباهها واليت تعكس التزام أصحاب املصلحة بتحقيق املساواة بني             

وهي تأمل أن تكون هذه األمثلـة       . اجلنسني ومحاية احلقوق اإلنسانية للمرأة يف إقامة العدل       
نسانية يف إقامة العدل بوجـه عـام،   مصدر إهلام آلخرين يف وضع هنج يراعي االعتبارات اجل       

  .يسهم يف متتع املرأة اليومي حبقوق اإلنسان على الصعيد العاملي مما

  حتسني وصول املرأة إىل العدالة من أجل العمل   -ألف   
لعدة مبادرات من أجل إعانة الـدول        )٥١(شجع املقررة اخلاصة اختاذ منظمات دولية       -٧٣

وهي تشيد بتعميم مراعاة    . سني وصول املرأة إىل العدالة    وغريها من أصحاب املصلحة على حت     
يف " العدالة للفقراء "املنظور اجلنساين يف عمل البنك الدويل على اخلصوص، من خالل برناجمه            

ويهدف النهج اجلنساين هلذا الربنامج إىل وضع استراتيجيات ملعاجلـة          . جمال البحث والتنمية  
ل منها حتديد املفاهيم األساسية واهلياكل السلطوية اليت        أوجه الالمساواة بني اجلنسني، بوسائ    

  .تضرب فيها جذور استبعاد املرأة
وترحب أيضاً بالعمل الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل برناجمه               -٧٤

ويشمل التركيز اجلنساين هلـذا الربنـامج       . العاملي بشأن سيادة القانون والوصول إىل العدالة      
ملي محاية احلقوق اإلنسانية للمرأة ووصوهلا إىل اخلدمات القانونية والسعي يف الوقت نفسه   العا

  .إىل حتسني تقدمي خدمة العدالة وإنفاذ القانون مع إيالء أمهية خاصة للفقراء
وعلى الصعيد الوطين، ترحب املقررة اخلاصة بإنشاء دوائر املعلومات القانونية بشأن             -٧٥

 حيـث   ،دوقية لكسمربغ الكربى  على غرار احلالة يف     .  السلطة القضائية  حقوق املرأة داخل  
الطـالق  (تقدم السلطة القضائية معلومات جمانية مرة كل أسبوع بـشأن قـانون األسـرة       

  .؛ والعنف املرتيل؛ والبنوة والسلطة األبوية؛ واالعتداء والتمييز اجلنسيني)واالنفصال
__________ 

. ل ريكاردو انظر. "الوطنية احملاكم بني فيما واالتصال التعاوين العمل "أهنا على القضائية الدبلوماسية ُتفهم )٥٠(
 للمحاكم الدويل املؤمتر احملاكم، بني  احلوار :العاملية احلوكمة ،)األرجنتني يف العليا احملكمة رئيس (لورانزييت
 .١ الصفحة ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٣-١ تركيا، نبول،تإس العليا،

انظر، مثالً تقرير فريق اخلرباء املعين بسبل االنتصاف واجلرب لضحايا العنف اجلنسي يف مجهوريـة الكونغـو              )٥١(
يـذ  ؛ واملمارسات التقليدية الضارة وتنف٢٠١١مارس /الدميقراطية إىل املفوض السامي حلقوق اإلنسان، آذار   
كابل، بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل           (قانون القضاء على العنف ضد املرأة يف أفغانستان،         

 ).٢٠١٠ديسمرب /أفغانستان، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، كانون األول
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  ي االعتبارات اجلنسانية تطوير إقامة العدل بطريقة تراع  -باء   
توجه املقررة اخلاصة االنتباه إىل أمهية اآلليات الدولية واإلقليمية املختلفـة حلقـوق               -٧٦

وتوجه االنتبـاه علـى   . اإلنسان اليت تذكر الدول بواجبها يف كفالة وصول املرأة إىل العدالة          
لقضاء على التمييز ضد    سيما اللجنة املعنية با     وال اخلصوص إىل عمل هيئات املعاهدات،    وجه  

املرأة من خالل دراستها للتقارير الدولية املقدمة من الدول والبالغات املقدمة باسم األفـراد              
مجاعات األفراد بشأن االنتهاكات املزعومة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             أو

ررة اخلاصة املعنية بالعنف سيما املق  الاملرأة؛ وعمل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان،  
ضد املرأة وأسبابه وآثاره، اليت أدرجت يف العديد من تقاريرها املواضيعية والقطرية اعتبارات             

وعمل جلنة وضع املرأة واجتماعات أفرقة خربائهـا،         )٥٢(بشأن حقوق النساء ضحايا العنف    
  .)٥٣(أةمثالً بشأن املمارسات اجليدة يف التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املر

وتشيد املقررة اخلاصة بإنشاء هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة              -٧٧
وتشغيلها، مما سيعزز قدرة األمم املتحدة على دعم الدول         ) هيئة األمم املتحدة لشؤون املرأة    (

اً بإنـشاء  وهي تشيد أيـض . يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على الصعيد العاملي 
فريق عامل ملكافحة التمييز ضد املرأة، يف القانون واملمارسة كإجراء خاص جمللس حقـوق              

  .واجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هلذا الغرض )٥٤(اإلنسان
على الصعيد اإلقليمي، ترحب بعمل مكتب املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املـرأة يف    و  -٧٨

سيما الدراسة املتعلقة بوصول النساء ضحايا العنف   الاألمريكية حلقوق اإلنسان،البلدان جلنة 
إىل العدالة وعمل املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املرأة يف اللجنة األفريقيـة             )٥٥(يف األمريكيتني 

ريعات سيما الدراسة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف التـش          ال حلقوق اإلنسان والشعوب،  
الوطنية للدول األعضاء يف اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليت تتـضمن بيانـات              

  . )٥٦(إحصائية وأمثلة ُعرضت على احملاكم حلاالت متييز ضد النساء واعتداء عليهن

__________ 

 .A/HRC/17/26 أخرى، وثائق مجلة يف انظر، )٥٢(
 متـاح . ٢٠٠٨ مايو/أيار املرأة، ضد بالعنف املتعلقة التشريعات يف اجليدة املمارسات بشأن اخلرباء فريق اجتماع انظر ) ٥٣(

 .http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm :على
 .٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٨ املؤرخ ١٥/٢٣ اإلنسان حقوق جملس قرار انظر )٥٤(
)٥٥( OEA/Ser.L/V/II، ٢٠٠٧ يناير/الثاين ونكان ،٦٨ الوثيقة. 
 .٣٩ الفقرة ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين الدورات، بني ملا تقرير األفريقي، االحتاد )٥٦(
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  إنشاء سلطة قضائية تراعي االعتبارات اجلنسانية  -م جي  
اليت قـادت   العليا يف األرجنتني    ة العدل   حمكمتثين املقررة اخلاصة على جهات منها         -٧٩

وإنشاء مكتب املرأة يف  )٥٧( )٢٠١٠مارس /آذار(وضع خريطة جنسانية لقطاع العدل  عملية ل 
اخلصوص بكون هذا املكتب املنشأ حـديثاً       وجه  وهي ترحب على    . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

. طة القـضائية  يهدف إىل وضع سياسات تراعي االعتبارات اجلنسانية وتنفيذها داخل الـسل          
ويشمل ذلك تيسري وصول املرأة إىل العدالة، بوسائل منها التدريب على تعميم مراعاة املنظور 

وهي تشجع النظام القضائي يف األرجنتني، إىل جانب املنظمات         . اجلنساين يف مجيع أحناء البلد    
  . الدولية وغريها من أصحاب املصلحة، على مواصلة التعاون يف هذا املسعى

وتشيد املقررة اخلاصة باجلهود املبذولة على الصعيد اإلقليمي إلنشاء سلطة قـضائية              -٨٠
وهي ترحب بشكل خاص بـاإلعالن      . تراعي االعتبارات اجلنسانية يف مجيع البلدان واملناطق      

 ،)٥٨(اخلتامي ملؤمتر القمة األيبريي األمريكي السادس لرؤساء احملاكم العليا وحماكم العدل العليا
ركز على كل من تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واملساواة بـني اجلنـسني داخـل               الذي ي 

ملخروط لبلدان ا كما تشيد بالسوق املشتركة     . السلطات القضائية للبلدان األيبريية األمريكية    
 )٦٠(لوضعها وتنفيذها مشروع التعزيز املؤسسي وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين          )٥٩(اجلنويب

ملخروط اجلنويب إىل النظـر يف      لبلدان ا دائم للمحاكم العليا للسوق املشتركة      وتدعو املنتدى ال  
   .اعتماد هنج جنساين يشمل التوظيف والتدريب وجهود التبادل األكادميي

   التمثيل الكايف للمرأة يف السلطة القضائيةضمان   -دال   
ركة املـرأة   تعزيـز مـشا   باملبادرات الرامية إىل    ترحب املقررة اخلاصة بوجه خاص        -٨١
الساعية إىل زيادة متثيل املرأة يف املناصب املنتخبـة مـن عامـة             وتسيري الشؤون العامة،     يف

التشريعية، وكذلك يف وظائف اخلدمة املدنية الرفيعـة املـستوى          السلطة  اجلمهور، مبا فيها    
 وهي ترحب بشكل خاص بـاجلهود املبذولـة   . )٦١(والسلطة القضائية، وفقاً للمعايري الدولية    

__________ 

 .http://www.csjn.gov.ar/om/mapa.html :على متاح ".األرجنتينية للعدالة جنسانية خريطة" :التقرير انظر )٥٧(
 ٢٠١٠ تينرييفي، للعدل، العليا واحملاكم العليا اكماحمل لرؤساء األمريكي األيبريي القمة مؤمتر اخلتامي، اإلعالن ) ٥٨(

 ).رمسية غري ترمجة(
. األرجنتني وأوروغواي وباراغواي والربازيـل    :  هي اجلنويب للمخروط املشتركة السوقالدول األعضاء يف     )٥٩(

 .كوادور وبوليفيا وبريو وشيلي وكولومبياليت تتمتع مبركز العضو املنتسب إوتتكون الدول ا
، متاح Fortalecimiento de la Institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR: انظر )٦٠(

 .http://www.mercosurmujeres.org/XXIIIacta_documento2.htm: على
. ٢٠٠٠-٠٣-٢٩ ):٣ املـادة  (واملرأة الرجل بني احلقوق يف املساواة :٢٩ الفقرة ،٢٨ رقم العام التعليق )٦١(

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، ٢٨ رقم العام التعليق. 
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خالل العقدين األخريين، يف بلدان منها عدد من بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا الـيت               
ويف بعض اهليئات يف مجيع املناصب       )٦٢(اعتمدت حصصاً لزيادة متثيل املرأة أساساً يف الربملان       

يـع   وتدعو املقررة اخلاصة الدول إىل رصد امتثـال مج         .)٦٣(العامة، مبا فيها السلطة القضائية    
مؤسسات الدولة هلذه القوانني وتشجع السلطة القضائية على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة             

. لكفالة متثيل النساء والرجال على قدم املساواة يف النظم القضائية على مجيـع املـستويات              
  .وهناك حاجة إىل إجراء دراسات إضافية بشأن التمثيل الكايف للمرأة يف السلطة القضائية

  االستنتاجات  - سادساً 
للمـرأة،  حلقوق اإلنسان   يؤدي نظام إقامة العدل دوراً حامساً يف احلماية الفعالة            -٨٢

وجود وتربز املقررة اخلاصة أمهية     . ومتكني املرأة وتنميتها، والنهوض باملساواة بني اجلنسني      
، بوسـائل   إطار قانوين سياسايت كاٍف حلماية املرأة ومتكينها وحتقيق املساواة بني اجلنسني          

منها التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من الصكوك القانونية ذات            
بد من وجود   وال.الصلة وترمجتها إىل قوانني وسياسات وبرامج فعالة على الصعيد الوطين

نزاهة النظام القضائي على    وضمان  سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، ومهنة قانونية مستقلة،        
 للمرأة محاية   اإلنسانحقوق  فؤ الفرص املتاحة للجنسني كشروط مسبقة حلماية        أساس تكا 
  . يف جمال إقامة العدلعلى أساس نوع اجلنسضمان عدم وجود أي متييز فعالة و
يراعي االعتبارات اجلنـسانية    إلقامة العدل   نظام  وضع  وترى املقررة اخلاصة أن       -٨٣

آلليات والقوانني والـسياسات القائمـة      كاملة من العمليات وا   طائفة  ينطوي على حشد    
للمرأة وحتقيق املساواة بـني   ضمان حقوق اإلنسان    لسعي إىل   هبدف ا داخل هيكل الدولة    

أي نظام قضائي وقانوين، لكي يكون بالفعل مستقالً ونزيهاً وشفافاً          و.  اجملتمع اجلنسني يف 
نوين والـسياسايت    مع اإلطار القـا    بد له أن يكون متمشياً     ويقوم على أسس وطيدة، ال    

احلقيقي السعي  مبا ميكنه من    الدويل بشأن احلقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة بني اجلنسني         
  .حبقوق املرأةالفعال إىل تطبيق االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان والنهوض 

شك بشأن الدور احلاسم الذي تؤديه احملاكم مبختلف درجاهتـا يف           من  وليس مثة     -٨٤
. يادة القانون على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل والنهوض حبمايـة املـرأة   التقيد بس 

وميكن أن ُتترجم القوانني واملعايري الدولية إىل أفعال من خالل قرارات قضائية صـادرة              
__________ 

 وبـاراغواي  ؛)١٩٩٥ (وأوغنـدا  ؛)١٩٩٧ (وإكـوادور  ؛)٢٠٠٤ (وأفغانـستان  ؛)١٩٩١ (األرجنتني )٦٢(
 ؛)٢٠٠٠ (ليـشيت  - وتيمـور  ؛)٢٠٠٤ (وبوروندي ؛)١٩٩٧ (وبنما ؛)١٩٩٧ (والربازيل ؛)١٩٩٦(

 بـني  العدل قانون (ليربياو ؛)١٩٩٧ (وكوستاريكا ؛)٢٠٠٣ (ورواندا ؛)١٩٩٧ (الدومينيكية واجلمهورية
 .)١٩٩٦ (واملكسيك ؛)٢٠١٠ لعام السياسة يف اجلنسني

 ).٢٠٠٠ لعام ٥٨١ القانون (كولومبيا )٦٣(
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وتدعم علـى حنـو     حماكم وطنية مستقلة ونزيهة وشفافة تستجيب الحتياجات املرأة          عن
  . للمرأةق اإلنسانحقوالتزام الدولة حبماية فعال 

  التوصيات  - سابعاً  
زالت هناك عدة    ، ما أحرز من تقدم    ما  ورغم ،التقريرحسبما جرت مناقشته عرب       -٨٥

 للمـرأة   انمحاية السلطة القضائية حلقوق اإلنس    يف ذلك   حتديات لكفالة إقامة العدل، مبا      
من بواعث القلق الـيت     وهناك العديد   . محاية فعالة وسعيها إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني       

وجيري إعدادها  تستدعي مزيداً من االهتمام، وجهداً تعاونياً، واستجابات تراعي احلماية          
سبق، تود املقررة اخلاصة تقدمي عدد   ماوعلى ضوء. حقوق اإلنسانمبا يتوافق واعتبارات  

  :فيها واختاذ إجراءات بشأهنامن التوصيات العامة ملزيد من النظر 

  قامة العدل بطريقة تراعي االعتبارات اجلنسانية تطوير إ  -١  
ينبغي للدول أن تعزز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع وحتميها محاية             -٨٦

 واحلريات األساسية للمرأة، وفقاً مليثاق األمـم املتحـدة          حقوق اإلنسان سيما   فعالة، ال 
  .والتزامات القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  : أن تقوم مبا يليتفعل ذلك بعد  مل اليت،دولوينبغي لل  -٨٧
 حقوق اإلنسان التصديق على اإلطار القانوين والسياسايت املنطبق بشأن          )أ(  

للمرأة واملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة، ودجمه              
واإلقليمية املتعلقـة   ا الثنائية   يف قوانينها وخططها وسياساهتا وبراجمها الوطنية، ويف اتفاقاهت       

  ؛بقطاع العدل
استعراض قوانينها وسياساهتا الوطنية واإلقليمية من أجل تنسيقها مـع            )ب(  

اإلطار القانوين الدويل بشأن محاية املرأة، مع إيالء أمهية خاصة هلدف القضاء على التمييز              
متثيـل املـرأة والرجـل يف       ضد املرأة، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك تكافؤ           

  املناصب العامة؛ 
إدراج االعتبارات اجلنسانية يف وضع وتنفيذ األطر اإلمنائيـة الوطنيـة،             )ج(  

واستراتيجيات احلد من الفقر، وخطط العمل والـربامج املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،              
  واستراتيجيات تعليم حقوق اإلنسان والنهوض حبقوق املرأة؛

محايـة  جمـال   سياسات ووضعها لسد الثغرات اهلامة يف       اعتماد برامج و    )د(  
  املرأة يف السياسات االجتماعية وغريها من اجملاالت؛
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من خمتلف فئات اجملتمـع، كجهـات       ) والرجال(تعزيز مشاركة النساء      ) ه(  
االضطالع بأدوار القضاة واملدعني العامني واحملـامني  فاعلة رئيسية داخل قطاع العدل يف     

  ؛ القانونيني ومديري احملاكمواملستشارين 
وضع إجراءات وسياسات وممارسات مـصممة حـسب االعتبـارات            )و(  

اجلنسانية لتعزيز املساواة بني اجلميع يف الوصول إىل العدالة، يف نظم العدل الرمسية وغري              
  .الرمسية والبديلة، وكذلك يف آليات العدل االنتقالية وغريها من آليات البت يف احلقوق

تشجع املقررة اخلاصة الدول على االستفادة من خربات اإلجراءات اخلاصـة           و  -٨٨
ذات الصلة التابعة جمللس حقوق اإلنسان والتعاون واملساعدة التقنيني ملفوضـية األمـم             
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وغريها من الوكاالت املعنية لتكملة اجلهود اجلارية من            

  : القيام مبا يليأجل
ساعدة يف إجراء تقييم جنساين شامل لنظام العدل من أجل التعـرف            امل  )أ(  

  على التحديات والثغرات والفرص وحتديد مزيد من جماالت املساعدة والتعاون التقنيني؛
مبا فيهـا   (املساعدة يف تصميم التدخالت املراعية لالعتبارات اجلنسانية          )ب(  

عتبارات اجلنسانية يف كـل مـن       يف قطاع العدل من أجل دمج اال      ) جهود بناء القدرات  
  نظامي العدل املدين واجلنائي؛ 

املساعدة يف وضع مؤشرات وحتديد خطوط أساس لتعميم مراعاة املنظور           )ج(  
  .اجلنساين يف كل قطاع العدل

وتشجع املقررة اخلاصة املنظمات الدولية واإلقليمية، ووكاالت التعاون الـتقين،            -٨٩
ي األطراف على مواصلة اإلسهام يف بناء قدرات احلكومـات،          واملاحنني الثنائيني ومتعدد  

وغريها من أصحاب املصلحة، لتحديد العوائق اجلنسانية للتمتع الكامل حبقوق اإلنـسان            
للتمييز والعنف ضـد املـرأة،      للتصدي  وإعداد استجابات مراعية لالعتبارات اجلنسانية      

  .فعالة الوآليات للتعويض واجلربسبل االنتصاف يف ذلك  مبا
وتشجع املقررة اخلاصة منظمات اجملتمع املدين واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق              -٩٠

اإلنسان، وغريها من أصحاب املصلحة على إقامة شراكات مع الدول إلعانتها على ختطي 
العوائق اجلنسانية اليت حتول دون الوصول إىل العدل وتطوير إقامة العدل بطريقة تراعـي              

  . االعتبارات اجلنسانية



A/HRC/17/30 

GE.11-13013 26 

  إنشاء سلطة قضائية تراعي االعتبارات اجلنسانية  -٢  
 أن تقـوم  ينبغي للسلطة القضائية واهليئات املسؤولة عن إدارهتا واإلشراف عليها       -٩١

  :مبا يلي
دمج االعتبارات اجلنسانية يف العمليات اليومية والتخطيط العام للقطاع           )أ(  
  القضائي؛
اجلنس يف ختطيط االسـتراتيجيات     مجع واستعمال بيانات مفصلة حسب        )ب(  

  القطاعية وبنائها؛
استعمال وتعزيز استعمال لغة حمايدة جنسانياً كلما أمكن ذلك يف األحكام             )ج(  

  ؛ رؤية للعامل تتمحور حول الذكورواحملاضر ومذكرات اإلحاطة لتجنب استنساخ وتعزيز
 داخـل   مضاعفة اجلهود لكفالة عدم اعتبار النساء ضحايا أو موكالت          )د(  

كمتخصصات السلطة القضائية فحسب، بل أيضاً جهات فاعلة رئيسية يف إقامة العدل،            
  إلسهام يف نزاهة نظام العدل؛والقدرة على اقوة الواطن يتمتعن مبقانونيات 
هبدف حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والربهنة على االلتزام        عرفة  املإدراج    ) ه(  

اختيار القضاة وقضاة الصلح وتعيينهم علـى مجيـع         ضمن شروط   املساواة بني اجلنسني    
وينبغي أن تكفل قوائم املرشحني القضائيني املقترحني للتعيينات والترقيـات          . املستويات

  متثيالً كافياً للنساء واألقليات على مجيع املستويات داخل النظام القضائي؛
ي نوع من   على أساس االستحقاق لتعيني القضاة أل     متكافئة  هتيئة ظروف     )و(  

   واألطفال فحسب؛ةاحملاكم، وليس حماكم األسر
هتيئة الظروف الالزمة لتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف الـسلطة              )ز(  

زيادة الوعي بني القضاة وموظفي احملاكم بشأن احلقـوق         عرب وسائل من قبيل     القضائية،  
ة اليت تؤثر يف النساء     اإلنسانية للمرأة وحظر عدم التمييز ووضع خريطة للقضايا الرئيسي        

مثالً كضحايا يف الواليات القضائية املدنيـة واجلنائيـة؛         (كمستعمالت للسلطة القضائية    
  ؛)سيما يف قضايا العنف اجلنسي واجلنساين، وكمجرمات  الوكشاهدات،

حتليل جنـساين منـتظم للقطـاع    إجراء اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة      )ح(  
  .إقامة العدلنظام  يف القضائي، ودمج منظور جنساين

وينبغي للمحاكم الوطنية مبختلف درجاهتا أن تلجأ مبزيد من النشاط إىل استعمال            -٩٢
القانون املقارن واألدوات املتاحة على الصعيد الدويل، مبا يف ذلـك القـانون العـريف،               
 واملعاهدات الدولية، وسوابق هيئات املعاهدات، واالستنتاجات والتوصيات النابعة مـن         

 اخلرباء ومـشورهتم الـواردة يف التقـارير         تآلية االستعراض الدوري الشامل، وحتليال    
  .املواضيعية أو القطرية لإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
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على حنو كاٍف   وتوعيتهم  وينبغي تدريب القضاة ومجيع موظفي الشؤون القضائية          -٩٣
 وبشأن استراتيجيات جتنب التنمـيط       للمرأة حقوق اإلنسان بشأن املساواة بني اجلنسني و    

  .اجلنساين

  توصيات أخرى  -٣  
تشجع املقررة اخلاصة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان واألمـم              -٩٤

  :، مبا يلي عند االقتضاء،، بالتعاون مع مجيع وكاالت األمم املتحدة على أن تقوماملتحدة
مـن  املستخلـصة   واقف املذهبية    وامل ةالقانونيللتحليالت  جتميع  إعداد    )أ(  

 إىل جانب التوصيات املعتمدة يف إطـار  ،اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان    
اإلسـهام يف جعـل   لغرض آلية االستعراض الدوري الشامل وممارسة هيئات املعاهدات،        

ـ  واقعاً فعلياً   مبدأي حقوق اإلنسان املتمثلني يف املساواة وعدم التمييز          اة اليوميـة   يف احلي
  للسلطات القضائية يف مجيع البلدان واملناطق؛إتاحته للمرأة، هبدف 

جتميـع  إعـداد   القيام، بالتعاون مع مجيع وكاالت األمـم املتحـدة، ب           )ب(  
 ظومة األمم املتحدة، هبدف إتاحتـه     واملواقف املذهبية اليت تعدها من    للتحليالت القانونية   

  .املناطقللسلطات القضائية يف مجيع البلدان و

        


