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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

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

  احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك 

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/٦  
  القضاء على التمييز ضد املرأة    

   إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ، ومبادئه مبقاصد ميثاق األمم املتحدةإذ يسترشد  
باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق         وإذ يسترشد أيضاً    

ية والثقافية وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وباتفاقية         االقتصادية واالجتماع 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وباالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               

  التمييز العنصري،
 إعالن وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           يشري إىل وإذ    

إعالن ومنهاج عمل بيجني الذي اعتمـده مـؤمتر القمـة           ، و ١٩٩٣يونيه  /رانحزي ٢٥يف  
 ومؤمتريهما االستعراضيني املعقـودين     ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥الرابع املعين باملرأة يف      العاملي

، وإعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي           ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ يف عامي 
__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقريـر اجمللـس يف دورتـه العـشرين                    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،.  
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 ٨يف   يز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب          ملناهضة العنصرية والتمي  
 ٢٤، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان اليت اعُتمـدت يف            ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
  ،٢٠٠٩أبريل /نيسان

 /نيـسان ١٧  املـؤرخ  ٢٠٠٠/١٣ جلنة حقوق اإلنسان     اتقرارإىل    أيضاً يشريوإذ    
 ٢٢ املـؤرخ  ٢٠٠٣/٢٢، و ٢٠٠١أبريل  /ان نيس ٢٣املؤرخ   ٢٠٠١/٣٤، و ٢٠٠٠أبريل  
 كانون  ١٤  املؤرخ ٦/٣٠حقوق اإلنسان    جملس   اتقرارإىل  ، وكذلك   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
ملرأة على نطاق منظومة األمم     اخلاصة با بشأن إدماج حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
ن  تـشري  ١ املـؤرخ    ١٥/٢٣ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/١٧، و املتحدة
   بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة،٢٠١٠أكتوبر /األول

 أن املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقيـة           وإذ يضع يف اعتباره     
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية             

صادية واالجتماعية والثقافية، حتظر التمييز على أسـاس        والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت    
نوع اجلنس وتتضمن ضمانات تكفل متتع النساء والرجال، والفتيات والفتيـان، حبقـوقهم             

  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة،
ّرضن حلرمان كـبري    يزلن يتع   من أن النساء يف كل مكان ال       القلقبالغ  يساوره  وإذ    

نتيجة قوانني وممارسات متييزية ومن أن املساواة حبكم القانون وحبكم الواقع مل تتحقق يف أي               
  ،بلد من بلدان العامل

   بأن النساء يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز،وإذ يقر  
ياة  احل ناحيبد من مشاركة النساء الكاملة واملتساوية يف مجيع م          بأن ال  وإذ يقر أيضاً    

  عد االقتصادي والسياسي واالجتماعي،لتحقيق التنمية الكاملة والشاملة ألي بلد على الصُّ
 أن القضاء على التمييز ضد املرأة يستلزم النظـر يف الواقـع االجتمـاعي               وإذ يدرك   
يقر بأن القوانني والسياسات والتقاليد واألعراف اليت       ادي اخلاص الذي تعيشه النساء، و     واالقتص

ن مساواة املرأة بالرجل يف التمكن من املشاركة الكاملة يف العمليات اإلمنائية ويف احليـاة               حتد م 
العامة واحلياة السياسية هي قوانني وسياسات وتقاليد وأعراف متييزية ومن شأهنا أن تساهم يف              

  تأنيث الفقر،
  أن عدد النساء والفتيات يشكل أكثر من نصف عدد سكان العـامل  وإذ يدرك أيضاً    

وأن املساواة يف احلقوق والتكافؤ يف الفرص ضروريان لتحقيق تنمية مـستدامة اقتـصادية              
وسياسية واجتماعية وإلجياد حلول دائمة للتحديات العاملية، وأن املساواة بني اجلنسني تعود             

  ،بالنفع على النساء والرجال وعلى الفتيات والفتيان يف اجملتمع ككل
تزال تعترض مجيع البلدان يف كل أحناء العامل         يات اليت ال   التحد وإذ يضع يف اعتباره     

  ،يف التغلب على أوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأة
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 ضرورة تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           وإذ يؤكد على    
  ،يف مجيع أحناء العامل

عين باملساواة بني اجلنسني    جهاُز األمم املتحدة امل    بالعمل الذي اضطلع به      وإذ يعترف   
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واملكلفـون         وجلنةُ وضع املرأة، وا    ومتكني املرأة، 

املعنيون بالعنف ضد املرأة، أسبابه     جمللس حقوق اإلنسان    بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      
بالعمل  و سيما النساء واألطفال، وبأشكال الرق املعاصرة،      وعواقبه، وباالجتار باألشخاص، ال   

الذي اضطلعت به هيئات ووكاالت وآليات أخرى تابعة لألمم املتحدة من أجل القضاء على              
ط علماً بالعمل الذي أجنزته مفوضية      التمييز يف القانون واملمارسة يف مجيع أحناء العامل، وإذ حيي         

  ،األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن
بـني  املساواة  بة للنهوض   ساحن فرصة   شكلأن فترات االنتقال السياسي ت    وإذ يرى     
  ،الجتماعيةتمثيل يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالويف املشاركة الرجل املرأة و

الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد       ويل الذي أجنزه     بالعمل األ  يعترف  -١  
  ؛)١(املرأة يف القانون واملمارسة، وحييط علماً بتقريره األول

 أن يـسري علـى       بالنهج البّناء الذي انتهجه الفريق العامل ويطلب إليه        يقر  -٢  
 القضاء علـى    واليته وأن يبقي قنوات احلوار مفتوحة مع الدول من أجل          النهج نفسه يف أداء   

التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة يف مجيع اجملاالت من منطلق التزامات الدول مبوجـب            
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، واضعاً يف اعتباره املمارسات اجليدة اليت أحدثت حتـوالً يف              

  سياقات خمتلفة ويف ضوء اختالف الوقائع اليت تعيشها النساء؛
سـيما منـها    ويات املواضيعية اليت حددها الفريق العامل وال       باألول يرحب  -٣  

احلياة العامة واحلياة السياسية، واحلياة االقتصادية واالجتماعية، واحلياة األسـرية والثقافيـة،          
  والصحة والسالمة؛

واليته، اهتماماً خاصاً ألمهية احلق ء  الفريق العامل أن يويل، يف أدايطلب إىل   -٤  
 وضـمانَ املـساواة     املنـاحي فه مفتاَح متكني النساء والفتيـات يف مجيـع          يف التعليم بوص  

  التمييز؛ وعدم
 واليتـه، عنايـة خاصـة       ق العامل أيضاً أن يويل، يف أداء       الفري يطلب إىل   -٥  

للممارسات اجليدة اليت أسهمت وال تزال يف تعبئة اجملتمع ككل، مبا فيه الرجال والفتيـان،               
   ضد املرأة؛أجل القضاء على التمييز من

 واليتـه، الـدعم     ءأداإطـار    الفريق العامل كذلك أن يقدم، يف        يطلب إىل   -٦  
ملبادرات الدول الرامية إىل التصدي ألشكال التمييز املتعددة ضد املرأة عندما تكون بصدد تنفيذ              

__________ 

)١( A/HRC/20/28. 
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ـ               ق التزاماهتا بصفتها دوالً أطرافاً يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة فيمـا يتعل
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وااللتزامات املرتبطة هبـا عنـد           باحلقوق املدنية 

  االقتضاء؛
   دعم متكني النساء يف مجيع اجملاالت ضروري لتحقيق املساواة؛أنيؤكد   -٧  
 أمهية دور املرأة يف التنمية االقتصادية ويف اجتثاث الفقر، ويؤكد           علىيشدد    -٨  

 تعزيز املساواة يف األجر املدفوع لقاء العمل املتساوي أو العمل املتساوي القيمة،             على ضرورة 
وعلى ضرورة تعزيز االعتراف بقيمة العمل بال أجر الذي تؤديه النساء، إىل جانـب وضـع          

  وتشجيع سياسات تسهل التوفيق بني العمل واملسؤوليات األسرية؛
لكامل ومشاركتها الكاملة باملساواة     متثيل املرأة ا    الدول أن تكفل   إىليطلب    -٩  

مع الرجل يف صنع القرارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بوصف ذلك شرطاً أساسياً            
  لتحقيق املساواة بني اجلنسني ولتمكني النساء والفتيات وعامالً حامساً يف اجتثاث الفقر؛

يف أداء مهمته،    الدول أن تتعاون مع الفريق العمل وأن تساعده          إىليطلب    -١٠  
ن تنظـر جبديـة يف االسـتجابة    أوأن تزوده جبميع ما يطلبه من معلومات ضرورية متوفرة و   

  للطلبات اليت يقدمها لزيارة بلداهنا حىت يتمكن من أداء واليته بفعالية؛
وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية وهيئات املعاهدات        يدعو    -١١  

اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص،       واجلهات الفاعلة من    
  أن تبدي تعاوناً تاماً مع الفريق العامل يف أداء واليته؛

 إبقاء هذه املسألة قيد نظره وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق            يقرر  -١٢  
  .اإلنسان

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه /متوز ٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

        
  


