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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة نجل
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٣ -أبريل / نيسان٢٥جنيف، 
  من جدول األعمال٥البند 

 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوققضايا جوهرية ناشئة عن 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 )٢٠٠٥ (١٦التعليق العام رقم 
 املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٣املادة (

 دمةمق

إن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع حقوق اإلنسان هو من املبادئ األساسية املعترف هبا                   -١
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق    . مبوجب القانون الدويل وتنص عليها الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان         

 من هذا   ٣وتنص املادة   . ساسية لكرامة كل إنسان   االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية حيمي حقوق اإلنسان األ        
وترتكز هذه . العهد، على وجه اخلصوص، على املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع باحلقوق الواردة يف العهد

دا وفيما ع.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢ من ميثاق األمم املتحدة، واملادة ١ من املادة ٣املادة على الفقرة 
 من  ٣اإلشارة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن هذه املادة مطابقة للمادة               

 . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت صيغت يف نفس الوقت

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق      أُدرجت يف العهد، فضالً عن إدراجها يف       ٣ أن املادة    األعمال التحضريية وتبّين   -٢
ينبغي االعتراف الصريح هبذه احلقوق للرجل واملرأة على قدم         "املدنـية والسياسـية، لتشـري بعد حظر التمييز إىل أنه            

وعالوة على ذلك، وحىت    . املساواة، كما ينبغي اختاذ التدابري املالئمة اليت تكفل إتاحة الفرصة للمرأة ملمارسة حقوقها            
. ، فهي ال تزال ضرورية إلعادة تأكيد مساواة الرجل واملرأة يف احلقوق           ٢ من املادة    ٢ مع الفقرة    ٣املادة  إذا تداخلت   

وهـذا املبدأ األساسي الذي ينص عليه ميثاق األمم املتحدة جيب تأكيده باستمرار، ال سيما مع استمرار وجود العديد                   
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٦اً للمادة وخالف. )١("مـن أوجـه الـتحامل الـيت متنع تطبيقه بشكل تام       
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال          ٢ من املادة    ٢ والفقرة   ٣والسياسية، فإن املادة    

 .ُتعدان حكمني قائمني بذاهتما، بل ينبغي قراءهتما مع كل حق حمدد يكفله اجلزء الثالث من العهد

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص على           ٢ من املادة    ٢والفقـرة    -٣
 اليت تكفل مساواة الرجل واملرأة يف التمتع ٣وهذا احلكم واملادة . كفالة عدم التمييز ألسباب من بينها نوع اجلنس

ى ذلك، فإن القضاء على التمييز يعد أساسياً        وعالوة عل . باحلقوق متصالن بشكل كامل ويعزز كل منهما اآلخر       
 .من أجل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس املساواة

ويف العديـد من التعليقات العامة للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك التعليقات       -٤
، واحلق يف أعلى مستوى من      )٤(، واحلق يف التعليم   )٣(ق يف الغذاء الكايف   ، واحل )٢(املـتعلقة باحلق يف السكن الالئق     

، أحاطت اللجنة علماً بصفة خاصة بالعوامل اليت تؤثر سلبا على حق            )٦(، واحلق يف املاء   )٥(الصـحة ميكن حتقيقه   
 اللجنة بشكل روتيين    كما تطلب . املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

موافاهتـا مبعلومات بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع باحلقوق اليت يكفلها العهد، وذلك يف قائمة                  
 .املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف وخالل حوارها مع هذه الدول

ملتصلة هبا، وال سيما بسبب املرتلة  وغالـباً مـا حتـرم املرأة من حق املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان ا               -٥
وهنالك العديد من . االجتماعـية األدىن اليت حتددها هلا التقاليد والعادات، أو كنتيجة للتمييز الصريح أو الضمين             

النساء الاليت يعانني من أشكال متميزة من التمييز بسبب تداخل نوع اجلنس مع عوامل مثل العرق، أو اللون، أو                   
ن، أو اآلراء السياسية وغريها، أو األصل القومي، أو االجتماعي، أو التملك، أو املولد، أو غري ذلك اللغة، أو الدي

                                                      

 كانون ١٧ (A/53/65 حبقوق اإلنسان، تقرير اللجنة الثالثـة مشـروع العهديـن الدوليني اخلاصني     )١(
 .٨٥، الفقرة )١٩٦٢ديسمرب /األول

احلق يف املسكن الالئق   ): ١٩٩١ (٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )٢(
 من املادة ١الفقرة (حلق يف املسكن الالئق ا): ١٩٩٧ (٧؛ التعليق العام رقم ٦الفقرة )  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (

 .١٠اإلخالء القسري، الفقرة ):  من العهد١١
احلق يف الغذاء الكايف ): ١٩٩٩ (١٢جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٣(

 .٢٦، الفقرة ) من العهد١١املادة (
خطط التعليم االبتدائي ): ١٩٩٩ (١١، التعليق العام رقم جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )٤(

 ؛ الفقرات  )  من العهد  ١٣املادة  (احلق يف التعليم    ): ١٩٩٩ (١٣؛ التعليق العام رقم     ٣، الفقرة   ) من العهد  ١٤املـادة   (
 .٣٢-٣١، )ب(٦

 أعلى مستوى احلق يف): ٢٠٠٠ (١٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٥(
 .٢٢-١٨، الفقرات ) من العهد١٢املادة (من الصحة ميكن حتقيقه 

املادتان (احلق يف املاء ): ٢٠٠٠ (١٥جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٦(
 .١٤ و١٣، الفقرتان ) من العهد١٢ و١١
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مـن احلاالت مثل السن، أو االنتماء اإلثين، أو اإلعاقة، أو احلالة العائلية، أو مركز املهاجر أو الالجئ، وهو ما                    
 .)٧(يسفر عن زيادة تقررها

  اإلطار املفاهيمي-أوالً

 املساواة -ألف 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو وجوب املساواة ٣إن جوهر املادة  -٦
ورغم املساواة . بـني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق الواردة يف العهد، وينطوي هذا املفهوم على معىن جوهري   

 تنص أيضا على    ٣ والتشريعات وسياسات احلكومات، فإن املادة       الرمسـية الواردة نظرياً يف األحكام الدستورية،      
 . املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع الفعلي باحلقوق الواردة يف العهد

والضمانات . واملسـاواة بـني الرجل واملرأة يف التمتع حبقوق اإلنسان جيب أن تفهم من مجيع جوانبها                -٧
. املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تنص على املساواة قانوناً وفعالً على السواء          املتعلقة بعدم التمييز واملساواة يف      

مها مفهومان خمتلفان ومترابطان مع ) أو اجلوهرية(واملساواة حبكم األمر الواقع ) أو الرمسية(واملساواة حبكم القانون 
. لسياسة مع الرجل واملرأة بطريقة حمايدةواملساواة الرمسية تفترض أن املساواة تتحقق إذا تعامل القانون أو ا      . ذلك

أما املساواة اجلوهرية فتهتم، عالوة على ذلك، بتأثريات القانون، والسياسات واملمارسات العملية، وضمان عدم              
 .إدامتها للمساوئ اليت تعاين منها أصالً فئات معينة من األشخاص، بل ختفيفها باألحرى

ملرأة لن تتحقق ببساطة من خالل سن قوانني أو اعتماد سياسات تبدو يف واملساواة اجلوهرية بني الرجل وا -٨
، أن تضع يف االعتبار أن مثل هذه        ٣فينبغي للدولة، عند تطبيق املادة      . ظاهـرها حمـايدة من حيث نوع اجلنس       

ارها ألهنا ال القوانني والسياسات واملمارسات قد ال تعاجل عدم املساواة بني الرجل واملرأة، بل قد تؤدي إىل استمر    
تـأخذ يف احلسبان أوجه التفاوت القائمة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما تلك اليت تعاين        

 . منها املرأة

. ، جيب على الدول األطراف أن حتترم مبدأ املساواة الوارد يف القانون وأمام القانون             ٣ووفقـا لـلمادة      -٩
ة احترام مبدأ املساواة أمام القانون عند قيامها بإقرار القوانني، وذلك بأن تضمن أن هذه وجيب على اهليئة التشريعي

وجيب على  . القوانـني تعـزز املسـاواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              
مام القانون، وهو ما يقتضي ضمناً قيام هذه الوكاالت اإلدارية واحملاكم والدوائر القضائية أن حتترم مبدأ املساواة أ

 .السلطات بتطبيق القانون على الرجل واملرأة تطبيقاً متساوياً

                                                      

أبعاد التمييز العنصري   ): ٢٠٠٠ (٢٥ العام رقم    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التعليق       )٧(
 .ذات الصلة بنوع اجلنس
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  عدم التمييز-باء 

 أدناه بشأن التدابري    ١٥ورهناً مبا يرد يف الفقرة      . إن مـبدأ عدم التمييز هو النتيجة املالزمة ملبدأ املساواة          -١٠
أ حيظر املعاملة التفضيلية لشخص أو جمموعة من األشخاص على أساس حالة أو وضع اخلاصة املؤقتة، فإن هذا املبد

معـّين، حنـو العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غريها أو األصل القومي أو             
 اإلعاقة أو احلالة العائلية     االجتماعي أو التملك أو املولد أو على أساس حالة أخرى حنو السن أو األصل اإلثين أو               

 .أو مركز الالجئ أو املهاجر

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني "والتمييز ضد املرأة هو  -١١
تماعية والثقافية أو إحـباط االعـتراف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالج       

واملدنـية أو يف أي مـيدان آخر، أو متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس                      
والتمييز على أساس نوع اجلنس قد يقوم على أساس معاملة املرأة بطريقة خمتلفة بسبب . )٨("املسـاواة بيـنها وبني الرجل   
رفض توظيف املرأة ألهنا قد تصبح حبلى؛ أو بسبب افتراضات مقولبة، مثل وضع املرأة يف               تكويـنها البـيولوجي، مثل      

 . الوظائف األدىن على افتراض أهنا غري مستعدة لتكريس الكثري من وقتها للعمل كما هو احلال بالنسبة للرجال

رحية على أوجه متييز تقوم     وحيدث التمييز املباشر عندما يكون اختالف املعاملة قائماً بصورة مباشرة وص           -١٢
 . حصراً على أساس نوع اجلنس واخلصائص املميزة للرجال أو النساء اليت ال ميكن تربيرها بشكل موضوعي

ويقع التمييز غري املباشر عندما ال يبدو القانون أو السياسة أو الربنامج متييزياً، ويكون لـه مع ذلك تأثري  -١٣
دث ذلك، على سبيل املثال، عندما تكون املرأة مستضعفة مقارنة بالرجل فيما            وميكن أن حي  . متيـيزي عند تنفيذه   

وتطبيق قانون حمايد ال    . يـتعلق باغتنام فرصة أو التمتع مبنفعة حمددة وذلك بسبب عدم املساواة املوجودة أصالً             
 .يفرق بني نوع اجلنس قد يغذي أوجه التفاوت القائمة أو قد يؤدي إىل تفاقمها

ـ    -١٤ ويشري نوع اجلنس إىل التوقعات     . وع اجلنس على حق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع حبقوقهم          ويؤثـر ن
واالفتراضات الثقافية املتعلقة بالسلوك والتصرفات ومسات الشخصية، والقدرات البدنية والعقلية للرجال والنساء، ويرتكز             

تراضات والتوقعات القائمة على نوع اجلنس املرأة يف مركز      وعموماً ما تضع االف   . ذلك فقط على هويتهم كرجال أو نساء      
ضـعيف فيما يتعلق بالتمتع اجلوهري باحلقوق، حنو حريتها يف التصرف ويف االعتراف بأهنا شخص مستقل وراشد وقادر    

إن .  أحواهلا وظروفها  متاماً على املشاركة التامة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف اختاذ القرارات اليت ختص             
االفتراضات القائمة على أساس نوع اجلنس فيما يتعلق باألدوار االقتصادية واالجتماعية والثقافية تستبعد تقاسم املسؤولية               

 .بني الرجل واملرأة يف مجيع اجملاالت، وهو تقاسم ضروري لتحقيق املساواة

                                                      

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١كما هو حمدد يف املادة  )٨(
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  التدابري اخلاصة املؤقتة-جيم 

وقد يلزم أحياناً .  وعدم التمييز ال يكفيان دائماً يف حد ذاهتما لكفالة املساواة احلقيقية         إن مبدأي املساواة   -١٥
اختاذ تدابري خاصة مؤقتة من أجل إعادة املستضعفني أو املهمشني من األشخاص أو اجملموعات إىل نفس مستوى                 

مي فقط إىل حتقيق املساواة حبكم القانون       والتدابري اخلاصة املؤقتة ال تر    . املساواة اجلوهرية الذي يتمتع به اآلخرون     
ومع ذلك، فإن . أو املسـاواة الرمسية، بل أيضا املساواة حبكم األمر الواقع أو املساواة اجلوهرية بني الرجل واملرأة     

تطبيق مبدأ املساواة سيتطلب يف بعض األحيان أن تقوم الدول األطراف باختاذ تدابري لصاحل املرأة من أجل ختفيف            
طاملا كانت هذه التدابري     )٩(ويكون مثل هذا التفاضل مشروعاً    . بح الظروف اليت تؤدي إىل استمرار التمييز      أو ك 

 .ضرورية ملعاجلة التمييز حبكم األمر الواقع، وتنتهي عندما تتحقق املساواة حبكم األمر الواقع

  التزامات الدول األطراف-ثانياً 

  االلتزامات القانونية العامة-ألف 

إن حق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو التزام إجباري                -١٦
 .)١٠(وفوري بالنسبة للدول األطراف

وحق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية، كما هو احلال               -١٧
 وهي االلتزام   -إلنسان، يفرض ثالثة مستويات من االلتزامات على الدول األطراف          بالنسـبة جلمـيع حقوق ا     
وحتدد . )١١(ويتضمن االلتزام بالتنفيذ املزيد من الواجبات هي األداء والتعزيز والتيسري. باالحترام واحلماية والتنفيذ 

 من العهد ١٥ إىل ٦ا الواردة يف املواد من  معياراً ال جيوز خمالفته من أجل امتثال الدول األطراف اللتزاماهت٣املادة 
 .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                      

األسباب اخلاصة بأحد األفراد الذكور املرشحني قد ترجح : ومع ذلك، مثة استثناء واحد هلذا املبدأ العام )٩(
وهذا شرط من   . األمر التقييم بعناية، مع األخذ يف االعتبار مجيع املعايري املتعلقة بالشخص املرشح           كفـته، ويتطلب هذا     
 .شروط مبدأ التناسب

طبيعة التزامات الدول   ): ١٩٩٠ (٣جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١٠(
 ).٢ املادة ٢الفقرة (األطراف 
 للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن االلتزام بالتنفيذ     ١٣ و ١٢ني  وفقا للتعليقني العام   )١١(

وااللتزام بالتنفيذ يف هذا التعليق العام ينطوي أيضاً على التزام بتعزيز القضاء            . ينطوي على التزام بالتيسري والتزام باألداء     
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  االلتزامات القانونية احملددة-باء 

  االلتزام باالحترام-١

االلـتزام باالحترام يتطلب من الدول األطراف االمتناع عن اإلجراءات التمييزية اليت ينتج عنها بصورة                -١٨
. شـرة أو غـري مباشرة إنكار حق مساواة الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                مبا

واحـترام هـذا احلق جيرب الدول األطراف على عدم إقرار وإبطال القوانني وإلغاء السياسات والتدابري والربامج                 
 وجه اخلصوص، يتحتم على الدول األطراف أن تأخذ         وعلى. ٣اإلدارية اليت ال تتسق مع احلق الذي حتميه املادة          

يف االعتبار التأثري الذي حتدثه القوانني، والسياسات العامة، والربامج اليت يبدو أهنا حمايدة من حيث نوع اجلنس،                 
لى وأن تنظر يف احتمال أن تؤدي إىل تأثري سليب على قدرة الرجل واملرأة على التمتع حبقوق اإلنسان املتصلة هبم ع

 .أساس املساواة

  االلتزام باحلماية-٢

االلتزام بتوفري احلماية يتطلب من الدول األطراف اختاذ خطوات هتدف بصورة مباشرة إىل القضاء على أوجه                 -١٩
الـتحامل، واملمارسات العرفية ومجيع املمارسات األخرى اليت تؤدي إىل استمرار مفهوم الدونية أو السمو لدى كال                 

 من العهد الدويل    ٣والتزام الدول األطراف باحلماية مبوجب املادة       . دوار املقولبة بالنسبة للرجل واملرأة    اجلنسـني، واأل  
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشمل ضمن أمور أخرى، احترام وإقرار أحكام دستورية وتشريعية              

قوق اإلنسان، وحظر التمييز أّيا كان نوعه؛ وإقرار تشريعات بشـأن حق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع ح       
للقضـاء عـلى التمييز وملنع قيام أطراف ثالثة بالتدخل املباشر أو غري املباشر يف مسألة التمتع هبذا احلق؛ وإقرار برامج             

 .وتدابري إدارية، فضالً عن تأسيس مؤسسات وهيئات وبرامج عامة حلماية النساء من التمييز

والدول األطراف عليها التزام برصد وتنظيم سلوك اجلهات الفاعلة غري الدول للتأكد من أهنا ال تنتهك                 -٢٠
وينطبق هذا االلتزام، على    . حـق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

 . العامةسبيل املثال، يف حاالت اخلصخصة اجلزئية أو الكلية للخدمات

  االلتزام بالتنفيذ-٣

االلـتزام بالتنفـيذ يتطلب من الدول األطراف اختاذ اخلطوات لضمان مساواة متتع الرجل واملرأة عملياً                 -٢١
 :ومثل هذه اخلطوات ينبغي أن تشمل ما يلي. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إليها، مثل التعويضات، واجلرب، وإعادة     إتاحـة سـبل االنتصـاف املالئمة اليت ميكن الوصول            -
املمـتلكات، وإعـادة التأهيل، وضمان عدم التكرار، واإلعالنات، وتقدمي االعتذارات العامة،            

 والربامج التعليمية والربامج الوقائية؛

توفري سبل اجلرب املالئمة، حنو احملاكم والدوائر القضائية أو اآلليات اإلدارية اليت يتساوى اجلميع               -
 يف الوصول إليها، مبن فيهم أفقر الرجال والنساء وأكثرهم استضعافاً وهتميشاً؛
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وضع آليات رصد للتأكد من أن إنفاذ القوانني والسياسات الرامية إىل تعزيز املساواة بني الرجل                -
ة واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليس لديه تأثريات سلبية غري مقصود

 على املستضعفني أو املهمشني من األشخاص أو اجملموعات، وخصوصاً النساء والفتيات؛ 

وضع وإنفاذ سياسات عامة وبرامج تكفل امتداد آثار احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             -
وقد يشمل ذلك اعتماد تدابري خاصة مؤقتة . للرجل واملرأة يف األجل الطويل على أساس املساواة

للتعجيل بتمتع املرأة حبقوقها على أساس املساواة، والتحقق من مبدأ مساواة املعاملة بني اجلنسني 
 وختصيص املوارد حبسب نوع اجلنس؛

 تنظيم الربامج التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل القضاة واملوظفني العامني؛ -

 لصاحل العمال املشاركني يف إنفاذ احلقوق تنظـيم بـرامج للتوعـية والتدريـب حول املساواة      -
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستوى الشعيب؛ 

إدماج مبدأ حق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              -
ساء، والصبيان والفتيات   يف التعليم الرمسي وغري الرمسي وتعزيز املساواة يف مشاركة الرجال والن          

 .يف املدارس والربامج التعليمية األخرى

 .تشجيع التمثيل املتساوي للمرأة والرجل يف الوظائف العامة وهيئات اختاذ القرار -

تعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف املشاركة يف التخطيط اإلمنائي، واختاذ القرارات ويف االستفادة من  -
 . مجيع الربامج املتصلة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمنافع التنمية ويف

  أمثلة حمددة على التزامات الدول األطراف-جيم 

وتقتضي .  من العهد  ١٥ إىل   ٦ هي التزام شامل ينطبق على مجيع احلقوق الواردة يف املواد من             ٣املـادة    -٢٢
ئم على أساس نوع اجلنس، كما تنص على املساواة يف ختصيص           معاجلـة أوجه التحامل االجتماعي والثقايف القا      

واألمثلة الواردة يف الفقرات التالية ميكن . املوارد، وتعزز تقاسم املسؤوليات يف إطار األسرة واجملتمع واحلياة العامة
يس املراد أن    على احلقوق األخرى الواردة يف العهد، ول       ٣أن تكـون مبثابة إرشادات تتعلق بكيفية انطباق املادة          

 .تكون شاملة

 من العهد قيام الدول األطراف بصون حق كل إنسان يف احلصول على             ٦ من املادة    ١وتقتضـي الفقرة     -٢٣
فرصة لكسب العيش من خالل عمل خيتاره مبحض إرادته أو يقبله، واختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق إعمال هذا                 

، يف مجلة أمور، حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة         ٦قتران مع املادة     باال ٣ويقتضي تنفيذ املادة    . احلق بصورة تامة  
قانونـاً وعمـالً يف سـبل الوصول إىل مجيع مستويات الوظائف ومجيع املهن، وأن يقوم التدريب املهين وبرامج        

 للمساواة بينهما ةاإلرشاد، يف القطاعني العام واخلاص، بتزويد الرجل واملرأة باملهارات واملعلومات واملعرفة الالزم  
 . يف االستفادة من احلق يف العمل
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من العهد بأن تعترف الدول األطراف حبق كل إنسان يف التمتع بظروف عمل منصفة ) أ(٧وتقتضي املادة  -٢٤
، ٣وتقتضي املادة . ومؤاتية وأن تكفل عدة أمور منها، األجور اجملزية واألجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة

، مجلة أمور من ضمنها، أن تقوم الدولة الطرف بتحديد األسباب األساسية لتفاوت األجور، ٧تران مع املادة باالق
مـثل التقييم الوظيفي املتحّيز على أساس نوع اجلنس، أو مفهوم وجود اختالفات بني الرجل واملرأة فيما يتعلق                  

طرف أن ترصد، من خالل جهاز تفتيش عمل فعال، وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة ال. باإلنتاجية والقضاء عليها
كما ينبغي للدولة الطرف أن تقر تشريعات تنص . امتثال القطاع اخلاص للتشريعات الوطنية املتعلقة بظروف العمل

على املساواة يف اعتبارات الترقية، والتعويضات خالف األجور، وتساوي الفرص، ودعم التنمية املهنية أو الوظيفية 
وأخرياً، ينبغي للدولة الطرف ختفيف القيود اليت تواجه الرجل واملرأة يف التوفيق بني املسؤوليات              .  العمل يف مكان 

 . املهنية واألسرية من خالل تعزيز السياسات املالئمة من أجل رعاية األطفال ورعاية أفراد األسرة املعالني

الدول األطراف حق كل إنسان يف تشكيل  من العهد أن تكفل ٨من املادة   ) أ(١كمـا تقتضـي الفقرة       -٢٥
، على منح الرجل واملرأة حق      ٨، باالقتران مع املادة     ٣وتنص املادة   . نقابات العمال اليت خيتارها واالنضمام إليها     

ويف هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص     . التنظيم واالنضمام إىل احتادات العمال اليت تعاجل الشواغل اخلاصة هبم         
نازل، والنساء يف الريف، والنساء العامالت يف صناعات هتيمن عليها نساء، والنساء العامالت يف املنازل               خلدم امل 

 . الاليت غالبا ما حيرمن من هذا احلق

 من العهد أن تعترف الدول األطراف حبق كل إنسان يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك ٩وتقتضي املادة  -٢٦
، باالقتران مع   ٣ويقتضي تنفيذ املادة    . ساواة يف الوصول إىل اخلدمات االجتماعية     الـتأمني االجتماعي، وحق امل    

، عدة أمور منها، املساواة بني اجلنسني يف سن التقاعد اإللزامي؛ وكفالة مساواة املرأة يف احلصول على                 ٩املـادة   
ئمة والرجل على إجازة أبّوة، مزايا مشاريع املعاشات العامة واخلاصة؛ وكفالة حصول املرأة على إجازة أمومة مال

 .وإجازة األبوين لكل من الرجال والنساء

 من العهد أن تعترف الدول األطراف بضرورة منح األسرة أكرب قدر            ١٠ من املادة    ١وتقتضـي الفقرة     -٢٧
يقتضي كما  . ممكـن من احلماية واملساعدة، وأن الزواج جيب أن يتم باملوافقة احلرة للزوجني الراغبني يف الزواج               

، أن تقوم الدول األطراف ضمن عدة أمور أخرى، بتوفري الوصول إىل            ١٠تنفـيذ هذه املادة، باالقتران مع املادة        
املسكن اآلمن، وسبل االنتصاف وجرب األضرار البدنية والعقلية والوجدانية لضحايا العنف األسري وغالبيتهن من              

 وينبغي، على وجه    -يار الزواج والزوج وموعد عقده      اإلنـاث؛ وأن تضـمن مساواة الرجل واملرأة يف حق اخت          
اخلصـوص، أن تكون السن القانونية للزواج واحدة بالنسبة للذكور واإلناث، كما ينبغي املساواة بني الصبيان                
والفتيات يف احلماية من املمارسات اليت تروج لزواج األطفال والزواج بالوكالة أو اإلكراه؛ وأن تضمن مساواة                

وُيعد العنف القائم على أساس نوع اجلنس .  احلق يف ممتلكات بيت الزوجية واملرياث يف حالة وفاة الزوجالنساء يف
ضـرباً مـن التميـيز الـذي حيول دون القدرة على املساواة يف التمتع باحلقوق واحلريات، مبا يف ذلك احلقوق                    

خذ التدابري املالئمة للقضاء على العنف ضد       وجيب على الدول األطراف أن تت     . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
الـرجال والنسـاء وأن تتصـرف باحلذر الواجب ملنع أفعال العنف اليت ترتكبها ضدهم جهات مؤثرة خاصة،                  

 .والتحقيق فيها والتوسط وفرض العقوبات والتعويض
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ى مستوى معيشة  من العهد أن تعترف الدول األطراف حبق كل إنسان يف احلصول عل           ١١وتقتضي املادة    -٢٨
، باالقتران  ٣وتنفيذ املادة   ). ٢الفقرة(والغذاء الكايف   ) ١الفقرة  (مالئم لـه وألسرته، مبا يف ذلك املسكن الالئق         

، يقتضي املساواة بني املرأة والرجل يف حق امتالك واستخدام أو التحكم بطريقة أخرى ١١ من املادة ١مع الفقرة 
، ٣كما يقتضي تنفيذ املادة     . قها يف الوصول إىل املوارد الضرورية لذلك      يف املسـكن واألرض واملمتلكات، وح     

، أن تكفل الدول األطراف ضمن أمور أخرى، وصول املرأة إىل وسائل إنتاج ١١ من املادة ٢باالقتران مع الفقرة 
وجبها األكل  الغذاء أو حتكمها يف هذه الوسائل، وأن تتصدى بنشاط للممارسات العرفية اليت ال يسمح للمرأة مب               

 . )١٢(قبل اكتفاء الرجل من الطعام، أو يسمح هلا فقط بتناول أغذية ذات قيمة غذائية أقل

 من العهد أن تقوم الدول األطراف خبطوات جتاه األعمال التام حلق كل إنسان يف               ١٢وتقتضـي املادة     -٢٩
، يقتضي،  ١٢، باالقتران مع املادة     ٣ادة  وتنفيذ امل . التمتع بأعلى مستوى ميكن حتقيقه من الصحة البدنية والعقلية        

على األقل، القضاء على العقبات القانونية وغري القانونية اليت متنع املساواة بني الرجل واملرأة يف الوصول إىل الرعاية 
ويشمل ذلك عدة أمور منها، معاجلة سبل تأثري األدوار القائمة على أساس نوع اجلنس              . الصحية واالستفادة منها  

ى الوصول إىل العناصر األساسية بالنسبة للصحة مثل املاء والغذاء؛ وإزالة القيود القانونية املتعلقة بتوفري الصحة عل
اإلجنابـية؛ وحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وتوفري التدريب املالئم ملوظفي الرعاية الصحية للتعامل مع               

 .)١٣(املسائل الصحية للنساء

 من العهد أن تعترف الدول األطراف حبق كل إنسان يف التعليم، وتنص             ١٣ من املادة    ١ وتقتضي الفقرة  -٣٠
، ٣ويقتضي تنفيذ املادة    . على أن التعليم االبتدائي جيب أن يكون إلزامياً ومتاحاً للجميع جماناً          ) أ(٢يف الفقـرة    

ق نفس معايري القبول على ، عدة أمور منها، اعتماد تشريعات وسياسات تكفل تطبي١٣باالقـتران مـع املـادة       
وينبغي للدول األطراف أن تكفل، ال سيما من خالل احلمالت          . الصـبيان والفتيات على مجيع مستويات التعليم      

اإلعالمية ومحالت إزكاء الوعي، امتناع األسر عن معاملة الصبيان معاملة تفضيلية عند إرسال األبناء إىل املدارس، 
وجيب على الدول األطراف هتيئة الظروف    . الدراسي يعزز املساواة وعدم التمييز    كمـا ينبغي أن تكفل أن املنهج        

 .املؤاتية لضمان سالمة األطفال، وال سيما الفتيات، يف طريق ذهاهبم وعودهتم من املدارس

 من العهد أن تعترف الدول األطراف حبق كل إنسان يف           ١٥من املادة   ) ب(و) أ (١وتقتضـي الفقـرة      -٣١
) أ(١، باالقتران مع الفقرة     ٣ويتطلب تنفيذ املادة    .  احلياة الثقافية ويف االستمتاع مبزايا التقدم العلمي       املشاركة يف 

، مجلة أمور منها، التغلب على احلواجز املؤسسية واملوانع األخرى مثل تلك القائمة على       ١٥مـن املـادة     ) ب(و
اركة التامة يف احلياة الثقافية، ويف التعليم والبحث العلميني، أساس التقاليد الثقافية والدينية اليت متنع النساء من املش

 .وتوجيه املوارد إىل البحث العلمي املتعلق بصحة املرأة واحتياجاهتا االقتصادية على أساس مساواهتا بالرجل

                                                      

 ١١ من املادة ٢ و١ واقتراهنا بالفقرتني ٣تزامات واالنتهاكات احملتملة للمادة األمثلة األخرى على االل )١٢(
 . للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢ من التعليق العام رقم ٢٦تتم مناقشتها بصورة أكرب يف الفقرة 

 .٢١-١٨ت  الفقرا١٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )١٣(
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  التنفيذ على املستوى الوطين-ثالثاً 

  السياسات العامة واالستراتيجيات-ألف 

 من العهد ستكون خمتلفة من دولة طرف ٣لوسائل املالئمة إلعمال احلق الوارد يف املادة إن أكثر السبل وا -٣٢
فكل دولة طرف لديها هامش تقدير لتبين التدابري املالئمة ملراعاة التزاماهتا األولية والفورية لكفالة              . إىل أخـرى  

وجيب على الدول   . جتماعية والثقافية املسـاواة بـني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واال            
األطـراف، ضمن أمور أخرى، أن تدمج يف خطط عملها الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان االستراتيجيات املالئمة               

 .لضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

كز على التعرف بصورة منهجية على السياسات العامة والربامج واألنشطة          وهذه االستراتيجيات ينبغي أن ترت     -٣٣
 من العهد وُنّص عليه فيما يتعلق       ٣املتعلقة بالوضع والسياق يف إطار الدولة، وفق ما اسُتِمد من السياق املعياري للمادة              

وهذه االستراتيجيات ينبغي . عاله أ٢١ إىل ١٦مبستويات وطبيعة التزامات الدول األطراف املشار إليها يف الفقرات من  
 . أن تويل اهتماما خاصا للقضاء على التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وينبغي للدول األطراف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التشريعات والسياسات العامة واالستراتيجيات  -٣٤
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واعتماد أي تعديالت ضرورية تكفل        والـربامج القائمـة فيما يتعلق باحلقوق        

 . من العهد٣اتساقها مع التزاماهتا مبوجب املادة 

وقـد يكون من الضروري اعتماد تدابري خاصة مؤقتة بغية تسريع حق املرأة يف املساواة بالتمتع باحلقوق           -٣٥
وينبغي متييز التدابري   . )١٤(املرأة املفروض حبكم األمر الواقع    االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية ولتحسني مركز        

 .اخلاصة املؤقتة عن السياسات واالستراتيجيات الدائمة املتخذة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل

وُتشّجع الدول األطراف على اعتماد تدابري خاصة مؤقتة بغية تسريع حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف                 -٣٦
ومثل هذه التدابري ال ينبغي أن تعترب متييزية يف حد ذاهتا حيث أهنا ترتكز على       . تمـتع باحلقوق الواردة يف العهد     ال

وينبغي . التزام الدولة بالقضاء على املساوئ اليت تسببت فيها القوانني والعادات واملمارسات التمييزية سابقاً وحالياً
ها بالرجوع إىل املسألة والسياق احملددين، وتعديلها وفق ما تتطلب        حتديـد طبـيعة هـذه التدابري ومدهتا وتطبيق        

 .ويتعني رصد نتائج هذه التدابري بغية التخلي عنها عندما تتحقق األهداف اليت اختذت من أجلها. الظروف

إن حـق األفراد واجملموعات يف املشاركة يف عمليات صنع القرارات اليت قد تؤثر على تنميتهم جيب أن                   -٣٧
كون مكوناً أساسياً ألي سياسة عامة أو برنامج أو نشاط جيري وضعه للوفاء بااللتزامات احلكومية مبوجب املادة ي
 . من العهد٣

                                                      

 من اتفاقية القضاء على مجيع      ٤ من املادة    ١ بشأن الفقرة    ٢٥ُيشار يف هذا الصدد إىل التوصية العامة         )١٤(
 للجنة احلقوق االقتصادية    ١٣جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، والتعليق العام         أشـكال التمييز ضد املرأة اليت أقرهتا        
 .تعلقة بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةواالجتماعية والثقافية، ومبادئ ملبريغ امل
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  سبل االنتصاف واملساءلة-باء 

ينبغي أن تنص السياسات العامة واالستراتيجيات الوطنية على إنشاء آليات ومؤسسات فعالة حيث ُيفتقر  -٣٨
ذلك السلطات اإلدارية، وأمناء املظامل، وغري ذلك من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واحملاكم،             إليها، مبا يف    

 ٣ويتعني على هذه املؤسسات إجراء التحقيقات والتصدي لالنتهاكات املزعومة املتصلة باملادة . والدوائر القضائية
طراف، فينبغي أن تكفل من جانبها فعالية تنفيذ        أما الدول األ  . من العهد وتوفري سبل االنتصاف هلذه االنتهاكات      

 .سبل االنتصاف

  املؤشرات واملعايري-جيم 

السياسـات العامة واالستراتيجيات الوطنية ينبغي أن حتدد املؤشرات واملعايري املناسبة فيما يتعلق حبق املساواة                -٣٩
افية، وذلك من أجل أن ُيرصد بفعالية يف هذا الصدد، بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

وتقدمي إحصاءات مفصلة، عند االقتضاء، يف إطار زمين حمدد، أمر          . تنفـيذ الدولـة الطرف اللتزاماهتا مبوجب العهد       
 .ضروري لقياس اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للرجل واملرأة على السواء

 النتهاكات ا-خامساً

جيب على الدول األطراف الوفاء بالتزاماهتا األولية والفورية لكفالة حق مساواة الرجل واملرأة يف التمتع                -٤٠
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

. ويعـد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أساسياً لتمتع كل واحد منهما باحلقوق احملددة الواردة يف العهد     -٤١
وال بد من القضاء . وعدم كفالة املساواة الرمسية واجلوهرية يف التمتع بأي من هذه احلقوق يشكل خرقاً هلذا احلق              

كما أن عدم   . عـلى التمييز قانوناً وعمالً من أجل املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             
ياسات العامة وبرامج القضاء على التمييز قانوناً وعمالً فيما يتعلق          إقرار أو تنفيذ أو رصد تأثريات القوانني والس       

 .  من العهد يشكل انتهاكاً هلذه احلقوق١٥ إىل ٦بكل حق من احلقوق الواردة يف املواد من 

إن انتهاك احلقوق الواردة يف العهد ميكن أن يقع من خالل أفعال مباشرة للدول األطراف أو من خالل                   -٤٢
كما أن اعتماد أو اختاذ . و اإلغفال أو من خالل مؤسساهتا أو وكاالهتا على املستويني الوطين واحمللي      عدم العمل أ  

أي تدابـري تراجعـية تؤثر على حق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق الواردة يف العهد يشكل                    
 .٣انتهاكاً للمادة 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


