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  مةمقد  -أوالً  
 إىل األمانة تقدمي تقرير عـن مـسألة         ١٩/٥طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان، مع التركيز بوجه خـاص             
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      قد سبق أن قّدمت     و). ٢٠الفقرة  (على املرأة   

، تنـاول احلقـوق   )E/2008/76(اً إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي         تقرير ٢٠٠٨ عام
. االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومبادئ املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز ضد املرأة           

  .٢٠٠٨وينبغي النظر إىل هذا التقرير على أّنه مكمِّل لتقرير عام 
وهـو يتنـاول اإلطـار      . ة يف هذا اجملال   ويبدأ هذا التقرير برصد التطّورات األخري       -٢

املعياري للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة، ويذكِّر باإلجنازات الرئيسية هليئات          
 التطورات واألنشطة ذات    ويتناول بالتفصيل أيضاً  . املعاهدات يف توضيح فحوى تلك احلقوق     

ية والثقافيـة للمـرأة يف إطـار هيئـات     الصلة بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماع  
يقّدم أخرياً،  و. معاهدات األمم املتحدة، وإجراءاهتا اخلاصة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان        

  .التقرير يف بعض االستنتاجات والتوصيات

  اإلطار املعياري  -ثانياً  

  اجلنسني وعدم التمييز بوصفهما معيارين شاملنياملساواة بني   -فأل  
ب إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة تدابري هامة يف مجيع           يتطل  -٣

وكثرياً ما يكون انعدام املساواة يف متّتع . اجملالني العام واخلاصيف قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك     
يف املرأة حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل متجذِّراً يف اهلياكل االجتماعيـة واالقتـصادية و     

، ويف ديناميات السلطة بني الرجل واملرأة، املتأصِّـلة يف          )١(الثقافة، مبا يف ذلك املواقف الدينية     
  .البيئات األسرية واالجتماعية

وأسهم التركيز الدويل املتزايد على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خالل            -٤
قوق اإلنسان اليت تواجهها املـرأة يف       السنوات األخرية يف إذكاء الوعي باملشاكل اخلاصة حب       

وجيب أن يراعى يف االهتمام الذي يوىل للحقوق االقتصادية . اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
واالجتماعية والثقافية للمرأة مبدأ ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وهو مبـدأ             

 حقوق اإلنسان للمرأة تشكِّل جزءاً من يشدِّد على أمهية جمموعات احلقوق كافة واإلقرار بأن    
  .)٢(حقوق اإلنسان العامة ال ينفصل وال يقبل التصّرف وال التجزِّئة

__________ 

 املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء،      بشأن) ٢٠٠٠(٢٨قوق اإلنسان، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية حب   )١(
 .٢الفقرة 

 .١٨ و٥، الفقرتان A/CONF.157/23إعالن وبرنامج عمل فيينا،  )٢(
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حقوق املـرأة االقتـصادية واالجتماعيـة       لضمان  واملساواة وعدم التمييز أساسيان       -٥
ين، ينبغي  ووفقاً هلذين املبدأ  . والثقافية وتنّص عليهما معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       

 شخص بغض النظر عن العرق واللـون        سان املكّرسة يف االتفاقيات لكل    ضمان حقوق اإلن  
وُتحظر املعاملة التفاضلية لألشخاص باالستناد إىل األسس التمييزيـة         . واجلنس واللغة والدين  

  . تلك، ما مل ُتقدَّم تربيرات معقولة وموضوعية
إلنسان بغض النظر عن نوع اجلنس عامليـاً        وأصبح مبدأ املساواة يف التمتع حبقوق ا        -٦

مـن  مزيداً من التفصيل     هذا املبدأ الحقاًً     شهدو. )٣(١٩٤٥باعتماد ميثاق األمم املتحدة عام      
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       ١٩٤٨خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام       

االجتماعيـة والثقافيـة الـصادرين      حلقوق االقتصادية و  اخلاص با والسياسية والعهد الدويل    
كمـا تـرد    ،  ١٩٧٩، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام           ١٩٦٦ عام

اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة        مثل  أيضاً يف صكوك أخرى     اإلشارة إليه   
  . اإلعاقة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي،حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        ٢ من املادة    ٢وتتضمن الفقرة     -٧
 العهـد   والثقافية ضمانة هامة ضد التمييز يف التمّتع باحلقوق األساسية احملمّية مبوجب مـواد            

  :  من العهد على ما يلي٢ من املادة ٢وتنّص الفقرة . ١٥ إىل ٦ من
يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسـة احلقـوق          تتعهد الدول األطراف      

املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس،               
أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غـري الـسياسي، أو األصـل القـومي                 

  .االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب أو
يف العهـد،  سـردها    ممارسة احلقوق األساسية الـوارد  النص التمييز يف   وحيظر هذا   -٨
وعلى العكـس مـن     . ينص على التزام فوري بالقضاء على التمييز على األسس احملظورة          إذ

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املـساواة وعـدم        الدويل   من العهد    ٢٦ذلك، جتعل املادة    
. االت وليس فقط فيما يتعلق باحلقوق الواردة يف ذلك الصك         التمييز واجيب التطبيق يف مجيع اجمل     

 )١٩٨٩(١٨اإلنسان يف تعليقها العـام رقـم        ووفقاً للتفسري الذي قّدمته اللجنة املعنية حبقوق        
 على احلقوق الواردة يف العهد، بل ينبغي أيضاً تطبيقها ٢٦عدم التمييز، ال تقتصر املادة بشأن 

وقد استشهدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . تماعية والثقافية على احلقوق االقتصادية واالج   
يس ضـد هولنـدا     يزوان دي فـر   هبذا التفسري يف اآلراء اليت قّدمتها يف قضيتني بارزتني مها           

وقد خلصت اللجنة يف القضيتني كلتيهما إىل أن املعاملة التفاضلية          . )٤(وبروكس ضد هولندا  
  . إىل نوع اجلنس تنطوي على متييز املستحقات االجتماعية استناداًمنح

__________ 

، ٦٢ مـن املـادة      ٢، والفقرة   )ج(٥٥، واملادة   ١٣من املادة   ) ب(١، والفقرة   ١ من املادة    ٣انظر الفقرة    )٣(
 .)ج(٧٦واملادة 

، اآلراء  ١٧٢/١٩٨٤، والـبالغ    ١٩٨٧أبريـل   / نيـسان  ٩، اآلراء املعتمدة يف     ١٨٢/١٩٨٤البالغ رقم    )٤(
 .١٩٨٧أبريل / نيسان٩ املعتمدة يف
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 من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما ورد          ٣وتكمل املادة     -٩
 بشأن عدم التمييز من خالل النّص على املساواة بني الرجل واملـرأة             ٢ من املادة    ٢يف الفقرة   

  . حيميها العهديف التمّتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت
وعززت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توضـيح مفهـوم             -١٠

املساواة بشأن ) ٢٠٠٥(١٦ اللجنة يف تعليقها العام رقم والحظت. املساواة بني الرجل واملرأة
املساواة " أن   بني الرجل واملرأة يف حق التمّتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

الشكلية تفترض أن املساواة تتحقق إذا تعامل القانون أو السياسة مع الرجل واملرأة بطريقـة               
أما املساواة اجلوهرية فتهتم، عالوة على ذلك، بتـأثريات القـانون، والـسياسات             . حمايدة

ة مـن   واملمارسات العملية، وضمان عدم إدامتها للمساوئ اليت تعاين منها أصالً فئات معين           
ينبغي للدولة أن   "أنه  : ومن مثَّ، أكّدت اللجنة   ). ٧الفقرة  " (األشخاص، بل ختفيفها باألحرى   

احملايدة جنـسانياً للوهلـة     [تضع يف االعتبار أن مثل هذه القوانني والسياسات واملمارسات          
 ال تأخذ قد ال تعاجل عدم املساواة بني الرجل واملرأة، بل قد تؤدي إىل استمرارها ألهنا  ] األوىل

يف احلسبان أوجه التفاوت القائمة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سـيما             
  ).٨الفقرة " (تلك اليت تعاين منها املرأة

وتقدِّم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املزيد مـن التوجيهـات                -١١
ساواة بني اجلنسني وعدم التمييز يف التمّتع جبميع        يتعلق بنطاق التزامات الدول بضمان امل      فيما

وينبغـي أن تـويل     .  مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -حقوق اإلنسان   
الدول واجلهات الفاعلة األخرى األولوية لتعزيز دور النساء يف اجملتمع ووضع حـدٍّ للتمييـز     

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي اعتماد تـدابري       . نسالواقع القائم على اجل   حبكم  حبكم القانون و  
وبرامج للعمل على حتقيق حتّول حقيقي يف الفرص واملؤسسات والنظم حىت ال تبقى مبنّيـة               

  .)٥(على ما يضعه الذكور من مناذج للسلطة وأمناط للحياة
كل تناول  يوباإلضافة إىل العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،           -١٢
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               من  

والسياسية، والصكوك األخرى حلقوق اإلنسان، بالتفصيل، تطبيق مبدأ املساواة وحظر التمييز  
بني اجلنسني فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة               

 من اتفاقية حقوق الطفل على حظر       ٢ من املادة    ١على سبيل املثال، تنّص الفقرة      ف. والثقافية
التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس نوع اجلنس، وجتعل ذلك احلظر واجب التطبيق علـى     

 املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية     -حلقوق اليت يقّرها ذلك الصك      كامل جمموعة ا  
حقوق الطفل تطبيق حظر التمييز فيما يتعلق بقضايا حمّددة تـشمل           جلنة   وتناولت. والثقافية

ع القلـق يف تعليقهـا العـام        والحظت اللجنة م  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
__________ 

بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة،    ) ٢٠٠٤(٢٥اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم            )٥(
 .١٠ و٤الفقرتان 
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اإليدز وحقوق الطفل أن التمييز القـائم       /ةفريوس نقص املناعة البشري   بشأن  ) ٢٠٠٣(٣ رقم
كثرياً رمات أو املواقف السلبية من النشاط اجلنسي للفتيات،         باحملمىت اقترن   على نوع اجلنس،    

وهلذا السبب، جيب أن تقضي الـدول       ). ٨الفقرة  ( من استفادهتن من التدابري الوقائية       ما حيد 
على املواقف واملعايري التمييزية القائمة على نوع اجلنس لدى وضعها لالستراتيجيات املتصلة            

  .يدزاإل/نقص املناعة البشريةبفريوس 
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مثاالً آخـر، إذ تـشري             ٦وتقدم املادة     -١٣

تقر الدول األطـراف  : "بوضوح إىل تعرُّض النساء ذوات اإلعاقة ألشكال متعددة من التمييز        
بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأهنا ستتخذ يف هذا              

تدابري الالزمة لضمان متتعهن متتعاً كامالً، وعلى قدم املساواة، جبميع حقوق اإلنسان            الصدد ال 
 مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف ذلك           -" واحلريات األساسية 

  ). ٦ من املادة ١الفقرة (الصك 

الجتماعية والثقافيـة   التكامل بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا         -باء  
  واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

يـزداد   من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          ٣نطاق املادة   إن    -١٤
فُهم يف ضوء معيار متتع املرأة باملساواة يف إطار اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                وضوحاً مىت   
ويتطلب ذلك املعيار القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وُيلزم الـدول             . رأةالتمييز ضد امل  

ويعكس هذا املعيار حقيقـة أن النـساء   . األطراف بالقضاء على التمييز، يف اجملالني العام واخلاص 
 من اتفاقية القـضاء علـى       ١وتعرِّف املادة   . يتمتعن تارخيياً بكامل حقوق اإلنسان اخلاصة هبن       مل
أن اختاذ الدول   على   ٤ من املادة    ١الفقرة  وتنص  يع أشكال التمييز ضد املرأة التمييز ضد املرأة،         مج

ال يعتـرب   جيب  األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة            
ـ        أن تكون ا   وباألحرى، ميكن    .متييزاً تغريات اهليكليـة   لتدابري اخلاصة املؤقتة أساسية يف حتقيـق ال

  .االجتماعية والثقافية الالزمة لتصحيح األشكال واآلثار السابقة واحلالية للتمييز ضد املرأة
وبينما يركز العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على احلقـوق             -١٥

 اجلـنس   االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية وجيعل حظر التمييز على أساس نـوع          
واجب التطبيق، فإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة توضح نطاق حظـر               

 -التمييز وااللتزام باستئصاله، وجتعله واجب التطبيق على الطيف الكامل حلقوق اإلنـسان             
ويكمِّل هذان النهجان أحدمها اآلخـر    . يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      مبا
  .ينبغي قراءهتما مقترننيو

ويتيح إطار املساواة وعدم التمييز، على النحو املبني يف اتفاقية القضاء علـى مجيـع             -١٦
أشكال التمييز ضد املرأة، فهماً كامالً لكيفية حدوث انتهاكات حقوق املـرأة االقتـصادية              

 اليت تقع على عاتق واالجتماعية والثقافية يف سياقات اجتماعية خمتلفة، كما يوضح االلتزامات    



A/HRC/22/24 

7 GE.12-18818 

ويبني إدراج مفاهيم املساواة وواجـب      . الدول بعدم ارتكاب هذه االنتهاكات وباستئصاهلا     
استئصال التمييز مبوجب االتفاقية ضمن التزامات الدول مبوجب العهد اخلـاص بـاحلقوق             
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، احلاجة إىل اتباع هنج متكامـل لـدى تنـاول احلقـوق               

  .القتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأةا
ويوفر هذا الفهم الشامل واملتكامل للحقوق وااللتزامات الواردة يف هذين الصكني             -١٧

فعلي حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على حنـو        بالنهوض بشكل   للمطالبة  متيناً  أساساً معيارياً   
 والثقافية يف حياة املرأة، وميكـن أن        يعكس األمهية احلامسة للحقوق االقتصادية واالجتماعية     

  .يعزز بالتايل املساءلة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة

  احلق يف الصحة: مثال على التكامل  -جيم  
 باحلق   من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ١٢املادة  تعترف    -١٨

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقهـا العـام         جلنة احل ت  أوضحقد  و. يف الصحة 
احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، املضمون املعياري          بشأن  ) ٢٠٠٠(١٤ رقم

هلذه املادة وعناصرها األساسية، مبا يف ذلك عدم التمييز ومقبولية املرافق والسلع واخلـدمات              
القضاء على التمييـز    "على وجه اخلصوص، أكدت اللجنة أن       وفيما يتعلق بالنساء    . الصحية

ضد املرأة يستدعي وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق املرأة يف الصحة طـوال               
ويتطلب إعمال حق املرأة يف الصحة إزالة مجيع احلواجز اليت تعترض سبيلها [...] فترة حياهتا 

ات يف جمال الصحة، مبا يف ذلك يف جمـال الـصحة            للوصول إىل اخلدمات والتعليم واملعلوم    
  ).٢١الفقرة " (اجلنسية واإلجنابية

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة           ١٢ويف املقابل، حتدد املادة       -١٩
تتخـذ  : "نطاق حظر التمييز اجلنساين يف خدمات الرعاية الصحية، فهي تنص على ما يلـي            

لتدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية           الدول األطراف مجيع ا   
من أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، احلصول على خدمات الرعاية           

تكفل الدول  "وتقضي املادة أيضاً بأن     ". الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة       
مات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة هلا            األطراف للمرأة خد  

تقتـصر  وال  ". خدمات جمانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة         
علـى التمييـز يف الرعايـة     الدويلقضاء الواجب التشديد على   من االتفاقية على     ١٢ املادة

اً توجيهات بشأن اجملاالت احملددة اليت يـتعني علـى الـدول            الصحية فحسب بل تقدم أيض    
معاجلتها من أجل ضمان مقبولية اخلدمات الصحية بالنظر إىل االحتياجات الصحية احملـددة             

ويف املقابل، يساعد ذلك يف حتديد اخلطوات الالزمة الستئصال أوجه التحيز اجلنساين . للنساء
  . يف تصميم اخلدمات الصحية وتقدميها
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رابعة والعشرون املتعلقة بالنـساء والـصحة، بإسـهاب،           وتتناول التوصية العامة ال     -٢٠
التزامات الدول فيما يتصل بالصحة وحتدد بالتفصيل العناصر الالزمة الستراتيجية وطنية تعزز            
حق املرأة يف الصحة طيلة حياهتا، وآثار حق املرأة يف الصحة والتدابري الالزمة إلزالة العقبات               

وتوضح . يت تعترض سبيلها للحصول على اخلدمات والتثقيف واملعلومات يف جمال الصحة          ال
أيضاً تفاصيل التزامات الدول باحترام ومحاية وإعمال حق املرأة يف الصحة من خالل مكافحة 

  ).٢٥-١٤الفقرات (التمييز 
واجبة التطبيق  هذا املثال احلاجة إىل االتساق والتكامل بني الصكوك الدولية ال         جيّسد  و  -٢١

فبينما يقدم العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          . وهيئات املعاهدات ذات الصلة   
واالجتماعية والثقافية تعريفاً للحق يف الصحة بوصفه حقاً شامالً، ويوضح قابلية تطبيق حظر             
التمييز ذي الصلة، ميكن احلصول على توضيحات أكثر حتديداً وتفـصيالً بـشأن نطـاق               

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةيف تزامات ذات الصلة االل

  أنشطة هيئات املعاهدات   -ثالثاً  
يبني هذا اجلزء آخر التطورات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      -٢٢

  . للمرأة يف عمل هيئات معاهدات األمم املتحدة

  )٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق   -ألف  
، اعتمدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥يف    -٢٣

عـدم التمييـز يف احلقـوق االقتـصادية         بـشأن   ) ٢٠٠٩(٢٠والثقافية تعليقها العام رقم     
 من العهـد    ٢ من املادة    ٢ويتناول هذا التعليق العام بالتفصيل الفقرة       . واالجتماعية والثقافية 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويناقش تطبيقها على احلقـوق األساسـية      
" اجلـنس "املكرسة يف العهد، ويقدم مزيداً من التوجيهات بشأن نطاق حظر التمييز وبشأن             

  :  ما يلي،٢٠ة  يف الفقر،ويوضح التعليق العام أيضاً. بوصفه سبباً ُيحظر التمييز على أساسه
كسبب حمظور بـشكل كـبري،      " اجلنس"منذ اعتماد العهد، تطور مفهوم        

فأصبح ال يشمل اخلصائص الفيزيولوجية فحسب، بل يـشمل كـذلك التركيبـة             
االجتماعية لألمناط والتحيزات واألدوار املتوقعة من اجلنسني، وهو ما عرقل املساواة           

__________ 

ففـي التعليـق   : ولت اللجنة حقوق املرأة يف تعليقاهتا العامة املتعلقة على حقوق حمددة       ، تنا ٢٠٠٨قبل عام    )٦(
 إىل الـدول وضـع      ٢٦بشأن احلق يف الغذاء الكايف، طلبت اللجنـة يف الفقـرة            ) ١٩٩٩(٢٢العام رقم   

 التعليـق   ؛ انظر أيضاً  "سيما لصاحل النساء   ضمانات للوصول الكامل واملتكافئ إىل املوارد االقتصادية، وال       "
 ٢١ و ٢٠بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، الفقرتـان            ) ٢٠٠٠(١٤العام للجنة رقم    

 .املتصلتان بنوع اجلنس
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وهكذا، فإن من التمييز رفض     .  والثقافية يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
توظيف امرأة ألهنا قد حتمل، أو ختصيص وظائف متدنية املستوى أو بدوام جزئـي              
للنساء بناًء، مثالً، على االفتراض النمطي املتمثل بأهنن غري راغبات يف أن خيصـصن         

  . لعملهن من الوقت ما خيصصه الرجال
مناقشة عامة حول   إلجراء  امسة واألربعني   وخصصت اللجنة يوماً يف دورهتا اخل       - ٢٤

واعتربت اللجنة الصحة اجلنسية واإلجنابية جزءاً ال يتجزأ من         . الصحة اجلنسية واإلجنابية  
 من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقـة بـاحلق            ١٢  املادة
توجيهات بشأن إعمال احلق     وفقهها يوفران    ١٤الصحة ورأت أن تعليقها العام رقم         يف

، للنـساء بالنسبة  أمهية هذه املسألة    رأت أن   بيد أن اللجنة    . يف الصحة اجلنسية واإلجنابية   
 كلـها أمـور    ،ثغرات التنفيذ، كما هو مالحظ عاملياً     ودرجة تعقيدها، ومدى وضوح     

أدلة واسعة من اخلرباء معلومات مدعمة ب     جمموعة  وقدمت  . تعليقاً عاماً خاصاً هبا   تستحق  
نسان والصحة اجلنـسية    اإلحقوق  بالروابط بني العديد من     وإسهامات موضوعية تتعلق    

وألقى اخلرباء الضوء على أمهية الصحة اجلنسية واإلجنابية يف متتع النساء الكامل . واإلجنابية
  .الصحة  باحلق يف

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  -باء  
، اعتمدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف    -٢٥

. بشأن املسنات ومحايـة حقـوقهن اإلنـسانية      ) ٢٠١٠(٢٧ضد املرأة توصيتها العامة رقم      
وتتناول هذه التوصية املسائل املتصلة باحلصول على التعليم واملعاشات االجتماعية والـسكن            

 وهي مسائل تدفع الـدول      ،صحة واحلق يف املرياث   ، فضالً عن املوافقة فيما يتعلق بال      الالئق
وتلقي اللجنة الضوء يف    . األطراف إىل معاجلة التمييز املتعدد األوجه الذي تعاين منه املسنات         

  :  على ما يلي١٢الفقرة 
ميكن أن تتباين أشكال التمييز احملددة ضد املسنات تبايناً كبرياً بـاختالف              

الثقافية، تبعاً ملدى   و واختالف البيئات االجتماعية      االقتصادية -الظروف االجتماعية   
تكافؤ الفرص واخليارات فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، واحلياتني األسرية          

ويطرح مشاكلَ للمسنات، يف العديد من البلدان، االفتقاُر إىل مهـارات           . واخلاصة
الجتماعيـة  االتصاالت وإىل فرص احلصول على سكن الئق وعلـى اخلـدمات ا           

وكثرياً ما تعاين املسنات الالئـي يعـشن يف         . واإلنترنت، وكذا الوحدانية والعزلة   
املناطق الريفية أو يف األحياء احلضرية الفقرية من نقص حاد يف املـوارد األساسـية               
للكفاف ويف تأمني الدخل واحلصول على الرعاية الصحية ومعرفة مـا هلـن مـن               

  .استحقاقات وحقوق والتمتع هبا
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فالنساء أقل  . وتتناول التوصية كذلك أنواعاً خمتلفة من التمييز الذي تواجهه املسنات           -٢٦
حضوراً يف قطاعات العمالة النظامية ومثة اجتاه إىل تقاضيهن أجوراً أقل من الرجال من نفس               

ياة ووفقاً للجنة، فإن هلذا التمييز اجلنساين طوال ح       . العمل أو عن العمل ذي القيمة املتساوية      
تقاعدية بشكل  العاشات  املداخيل و تدين امل املرأة أثراً تراكمياً يف مرحلة الشيخوخة، يؤدي إىل         

  . غري متناسب مقارنة بالرجال أو إىل عدم حصوهلن أصالً على معاش تقاعدي
وخالل استعراض تقارير الدول يف الدورة الثامنة واألربعني، قدمت اللجنة املعنيـة              -٢٧

مبـسائل  فيما يتـصل  مييز ضد املرأة عدداً من التوصيات بشأن حقوق املرأة   بالقضاء على الت  
؛ )إسـرائيل (املنـازل   هدم  السكن واألرض وامللكية، مبا يف ذلك حاالت اإلخالء القسري و         

يف املمارسات اإلدارية وضرورة االعتراف بامللكيـة علـى         " رب األسرة املعيشية  "ومفهوم  
؛ وحاالت فشل برامج حتسني األوضاع يف       )سري النكا (ض  الشيوع أو امللكية املشتركة لألر    

  ).كينيا(األحياء الفقرية يف التلبية املنهجية الحتياجات النساء احلضريات الفقريات 
وتناولت اللجنة أيضاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمـرأة يف سـياق              -٢٨

وقررت . لربوتوكول االختياري لالتفاقيةلنظر يف البالغات الفردية مبوجب الاختصاص اللجنة 
 ب ضد تركيـا   . ك. ر يف قضية    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤اعتمدهتا يف    يف اآلراء اليت     ،اللجنة

، أن احملاكم التركية استندت يف قراراهتا إىل صور منطية جنسانية،           )٢٨/٢٠١٠البالغ رقم   (
إطار الزواج لكنها اهتمـت  فلم هتتم بادعاءات تتعلق بعالقات أقامها موظفون ذكور خارج        

وخلصت اللجنة إىل أن الدولة مل تعتمد تـدابري مالئمـة           . بادعاءات مماثلة تتعلق مبوظفات   
الجتثاث الصور النمطية اخلاطئة عن اإلناث فيما يتعلق باحلق يف العمل واملساواة يف املعاملـة       

مـن اتفاقيـة     ١١ املادة من) د(و) أ(١والفقرة  ) أ(٥يف إطار العمل، وانتهكت بالتايل املادة       
وقضت اللجنة بضرورة دفع تعـويض مالئـم        . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

لصاحبة البالغ؛ وبأن تتخذ الدولة تدابري لتنفيذ القوانني املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف بيئة              
 إنفاذ القانون فيما يتعلق العمل؛ وأنه ينبغي للدولة أن توفر التدريب للقضاة واحملامني وموظفي

  . حبقوق النساء والصور النمطية القائمة على نوع اجلنس
، أصدرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         ٢٠١١أغسطس  / آب ١٠ويف    -٢٩

 تشرين  ٣٠املرأة قراراً تارخيياً بالنسبة للنساء حول العامل، جاء ضمن اآلراء اليت اعتمدهتا يف              
 وهـي  -) ١٧/٢٠٠٨البالغ رقـم   (بيمنتل ضد الربازيل   بشأن قضية    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

القضية األوىل املتعلقة بالوفاة النفاسية اليت مت البت فيها، وهي ختص امرأة برازيلية من أصـل                
وخلـصت  . أفريقي متدنية الدخل توفيت بسبب عدم تلقيها العناية الصحية النفاسية املالئمة          

حق يف الصحة واحلق يف احلماية القضائية، مـشرية إىل التـزام   اللجنة إىل وجود انتهاكات لل    
وتضمنت اآلراء أيضاً . الدولة الطرف بتنظيم أنشطة مقدمي اخلدمات الصحية للقطاع اخلاص  

أفكاراً مفادها أن عدم وجود خدمات صحية نفاسية مالئمة يشكل متييزاً ضد املرأة ومتييـزاً               
  . انية وعرقيةمتعدد األوجه ينطوي على اعتبارات جنس
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  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -جيم  
 اعتمدت اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع         ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢يف    -٣٠

بـشأن العمـال املرتلـيني      ) ٢٠١٠(١أفراد أسرهم تعليقها العام رقـم       العمال املهاجرين و  
تفاقية القضاء على مجيع    ال) ٢٠٠٨(٢٦نة إىل التوصية العامة رقم      واستندت اللج . املهاجرين

 وألقت الـضوء علـى أسـباب        ،أشكال التمييز ضد املرأة واملتعلقة بالعامالت املهاجرات      
االختالف بني وضعهن ووضع املهاجرين الذكور فيما يتصل بأمور منها قنـوات اهلجـرة              

شكال اإلساءة الـيت يتعرضـن هلـا        املستخدمة وقطاعات استخدامهن يف سوق العمل، وأ      
 ومراعـاة   ،وتسليماً بكون معظم العمال املرتليني من النـساء والفتيـات         . وعواقبها وآثارها 

لتفشي العنف اجلنساين على صعيد عـاملي  نظراً  و،جنساينطابع  تتسم به سوق العمل من       ملا
الـدول  تأخـذ   بأن  وتأنيث الفقر وهجرة العمال يف العامل، ضمن مجلة أمور، توصي اللجنة            

 يف جهودها الرامية إىل فهم املشاكل اخلاصة اليت يواجهنها وأن تضع سـبالً              نظور جنساين مب
  ).٦١ و٦٠الفقرتان (لالنتصاف من التمييز اجلنساين الذي يتعرضن له طوال عمليات اهلجرة 

وبرأي اللجنة، ينبغي أن تلغي الدول األطراف املوانع اخلاصـة بـاجلنس والقيـود                -٣١
التمييزية املفروضة على هجرة النساء على أساس العمر أو احلالة الزوجية أو احلمل أو وضع               

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            ٧ و ١املادتان  (األمومة  
، مبا يف ذلك القيود اليت تشترط من النساء احلصول على موافقة أزواجهن أو أوليـاء          )أسرهم
أو األحكام الـيت متنـع      ) ٨املادة  (هن من الذكور للحصول على جواز سفر أو للسفر          أمور

رجال من رعايا بلد العمل أو من املقيمني فيه بصفة          تزّوج  العامالت املرتليات املهاجرات من     
وينبغـي أن تلغـي الـدول    . ، أو اليت حتول دون تأمني سكن مستقل هلن       )١٤املادة  (دائمة  

، نقص املناعة البشرية  انني واللوائح واملمارسات التمييزية املتصلة بفريوس       األطراف أيضاً القو  
مبا فيها تلك اليت تسفر عن فقدان تأشريات العمل بسبب حالة اإلصابة هبذا الفـريوس، وأن                

 مبا يف ذلك الكشف عن احلمل    ،تكفل عدم خضوع العمال املرتليني املهاجرين للكشف الطيب       
  .  املستنريةة األشخاص املعنيني إال بصفة طوعية ورهناً مبوافقبشريةنقص املناعة الأو فريوس 

  جلنة القضاء على التمييز العنصري  -دال  
 بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس،        ٢٥متاشياً مع التوصية العامة رقم        -٣٢

فروق بني اجلنـسني    سعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل مراعاة املواضيع املتعلقة بال          
واليت قد تكون هلا عالقة بالتمييز العنصري، من أجل وضع هنج شامل لتقييم ورصد التمييـز               

املتعلقـة بـالتمييز    ) ٢٠١١(٣٤واعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم      . العنصري ضد املرأة  
 /والـسبعني، يف آب   العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف دورهتا التاسـعة            

 للحقوق االقتصادية والثقافية الـيت تـستحق         خصصت فيها أبواباً   يت، وال ٢٠١١أغسطس  
 كاحلق يف استخدام األراضي اليت كانوا يقطنوهنا منـذ القـدم وحفظهـا              -اهتماماً خاصاً   
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 -الثقافية ويف محاية معارفهم التقليدية وإرثهم الثقـايف والفـين           حقهم يف اهلوية    وومحايتها،  
، أخـذت   ٢٠١٢ و ٢٠٠٨وبني عامي   .  التمييز العنصري املتصلة بنوع اجلنس     وأبواباً ألبعاد 

اللجنة يف احلسبان، أثناء نظرها يف التقارير الدورية ملختلف الدول األطـراف، التحـديات              
املختلفة اليت تواجهها النساء يف التمتع الكامل حبقوقهن االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

  .  هذه الصددتوصيات حمددة يفوتقدمت ب
وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، أشارت اللجنة إىل ضرورة أن تويل الدول األطـراف                -٣٣

الوصول إىل الرعاية الصحية أمام النساء املنحدرات من أصـل          فرص  اهتماماً خاصاً لتحسني    
وفيما يتعلق بقضايا العمالة، أعربت اللجنة عن قلقهـا،         . )٧(أفريقي ونساء الشعوب األصلية   

ى نظرها يف التقريرين الدوريني السابع عشر والثامن عـشر هلولنـدا، عـن قلقهـا إزاء                لد
البطالة املرتفعة يف أوساط جمموعات األقليات اإلثنية، خصوصاً النساء، وأوصـت            معدالت

الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالـة للقـضاء علـى التمييـز يف احلـصول علـى عمـل                   
)CERD/C/NLD/CO/17-18 ١٢، الفقرة.(  

أنشطة اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          -رابعاً  
  والثقافية للنساء

املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه الـشرب املأمونـة                -ألف  
  وخدمات الصرف الصحي

 مياه الشرب املأمونـة     شرحت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على          -٣٤
واملتعلق بالوصم  ) A/HRC/21/42(وخدمات الصرف الصحي يف تقريرها الذي صدر مؤخراً         

تقـاطع  أن  وإعمال حقوق اإلنسان يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي كيف            
معينون أو تواجهه   إىل تعقيد التمييز الذي يواجهه أشخاص       كن أن يؤدي    ميالصفات املختلفة   

نقـص  اجلنس، أو النساء املصابات بفـريوس     جمال  ، كالنساء أو العاملني يف      عات معينة جممو
ويؤثر الوصم . اإليدز أو النساء املنتميات إىل جمموعة مهمشة حمددة، كالداليت /املناعة البشرية 

الذي تواجهه هذه اجملموعات من النساء على إمكانية وصوهلم إىل إمدادات املياه والـصرف              
 يعانني من الوصم وال تزال النجاسة ُتلصق باحليض يف العديد        يف أيام احليض  نساء  فال. الصحي

وتفتقر النساء يف الكثري من األحيان إىل املرافق املالئمة واخلصوصية الالزمة لتغيري            . من البلدان 
ة يف أيام عادهتا الـشهري    رق أو االغتسال أثناء احليض، كما أن النظرة التقليدية إىل املرأة            اِخل

__________ 

املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية لكولومبيا من العاشر إىل الرابع            )٧(
يرين الدوريني الثـاين عـشر والثالـث عـشر لغواتيمـاال،            التقرعلى  ، و CERD/C/COL/CO/14عشر،  

CERD/C/GTM/CO/12-13. 
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حتد من حركتها أو تؤدي إىل عزهلا، فضالً عن القيود الغذائية اليت " جنسة"أو " قذرة"على أهنا 
وللمحرمـات  .  إىل مـوارد امليـاه والغـذاء       حتد من قدرهتا على الوصـول     ُتفرض عليها و  

واملمارسات املتجذرة أثر سليب أيضاً على حق الفتيات يف التعلم، ألن باستطاعة الفتاة التغيب              
املدرسة أثناء احليض، إما لعدم وجود مرافق مالئمة يف املدرسة أو لعزل عائلتها هلا بسبب عن 

  .ما تتعرض له من حتامل
وملكافحة الصمت والوصم، أوصت املقررة اخلاصة بأن تضمن الـدول الوصـول              -٣٥

ي بشكل كاف إىل املعلومات املتعلقة باحليض والنظافة الشخصية، مبا يف ذلك التثقيف اجلنس            
وقالت إنه ال بد    . الشامل يف املدارس بشأن احليض، املوجه إىل الفتيات والفتيان على السواء          

وأوصت بتشجيع إذكاء الوعي يف صفوف النساء       . من ضمان مرافق مالئمة للنظافة الصحية     
والرجال من أجل التغلب على الشعور باإلحراج، واملمارسات التقليدية واحملرمات فيما يتعلق            

وتعمق أوجه اإلجحاف والعـزل       وهي أمور تؤثر سلباً على حياة النساء والفتيات،        ،باحليض
  .حبق النساء

ويف التقرير الذي قدمته إىل اجلمعية العامة حول كيفية دمج عدم التمييز واملساواة يف                -٣٦
 فيما يتعلق باملياه واملرافق الصحية والنظافـة الـصحية          ٢٠١٥جدول أعمال التنمية ملا بعد      

)A/67/270(      ودعت الدول ومجيع اجلهات الفاعلة     . ، أكدت أمهية رصد احلالة اخلاصة للنساء
 إىل دمج عدم التمييز واملساواة وكذلك  ٢٠١٥املشاركة يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام         

إىل اعتماد هدف منفصل يتعلق باملساواة فضالً عن هدف وغاية ومؤشرات حمـددة تتعلـق               
وتشمل احلاالت اليت أكدت عليهـا املقـررة        . صحي والنظافة الشخصية  باملياه والصرف ال  

  : )٨(اخلاصة ما يلي
يف ضـمان   ) ٢٠١١(يف نيبال، ُتسهم اخلطة الرئيسية لإلصحاح والنظافة          )أ(  

 فـضالً عـن     ،وصول األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر واألسر اليت تعيلها نـساء           
   والنظافة؛اجملتمعات املهمشة، إىل مرافق اإلصحاح

يف مالوي، يعمل مركز تنظيم وتطوير اجملتمع احمللـي واحتـاد مـشردي               )ب(  
مالوي، وهو شبكة ادخار جملموعات أشخاص يعيشون يف مستوطنات غري نظاميـة، علـى           
مساعدة األسر املعيشية يف احلصول على قروض صغرية من صندوق متجدد املـوارد لبنـاء               

وتوجـد مبـادرات مماثلـة يف       . توى األسر املعيشية  مراحيض مسادية عامة وأخرى على مس     
  مجهورية ترتانيا املتحدة وزمبابوي؛

__________ 

كاتارينا دي ألبوكريكي، املقررة اخلاصة املعنية حبق النساء يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات                )٨(
 On the Right Track: Good practices in realising the rights toالصرف الصحي مع فرجينيـا رواف،  

water and sanitation )ممارسات جيدة يف إعمال احلق يف املاء واحلق يف الـصرف  : على الطريق الصحيح
انظـر أيـضاً تقريـر املقـررة اخلاصـة عـن املمارسـات اجليـدة،                ). ٢٠١٢لـشبونة،    ()الصحي

A/HRC/18/33/Add.1. 
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املياه والتنمية، وهي شركة بناء يقع مقرها ألشغال اكتشفت شركة إينبارت   )ج(  
وهي تعرض اخليارات . يف مانيال، الفلبني، عن حاجة أساسية خلدمات املياه يف األحياء الفقرية     

احمللية من خالل برامج توعية وُتشرك هذه اجملتمعات يف تصميم املشاريع           املتاحة للمجتمعات   
 ال سيما من النساء والفئـات       ،وعادة ما يتم اختيار أفراد من اجملتمع احمللي       . وبنائها وإدارهتا 

  .األخرى اليت ال متلك دخالً آخر، إلدارة إمدادات املياه بدعم من الشركة

  سألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبهاملقررة اخلاصة املعنية مب  -باء  
خصصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه باباً كامالً              -٣٧

للحقوق االقتصادية واالجتماعية يف تقريرها عن االقتصاد السياسي حلقوق اإلنسان اخلاصـة            
  ):٢الفقرة (ؤكد فيه على ما يلي والذي ت) A/HRC/11/6 (٢٠٠٩مايو /باملرأة الصادر يف أيار

ستظل احلقوق اليت توعد هبا املرأة مفاهيم جمردة ما مل يتم االعتراف بـدور            
وُيحدِّد هذا  . املرأة وتدعيم كفاءاهتا من خالل متكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً        

ي حلقوق  التقرير كيف ترتبط احلقوق االقتصادية واالجتماعية املالزمة لإلعالن العامل        
االقتصادي للمرأة وبقدرهتا على إثبات      -اإلنسان ارتباطاً مباشراً باألمن االجتماعي      

  .ذاهتا وعلى مقاومة العنف
لنـساء  بتقدمي التعويـضات ل   وعالوة على ذلك، أدرجت املقررة يف تقريرها املتعلق           -٣٨

) ٥٤-٥١ت  ، الفقـرا  A/HRC/14/12 (٢٠١٠أبريل  /اللوايت تعرضن للعنف، واملؤرخ نيسان    
وتقتـرح  . احلصول على بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية كشكل من أشكال التعويض         

 ٢٠١١مـايو   /، الصادر يف أيار   ضد املرأة لتمييز والعنف   املتعددة ل شكال  األاملقررة يف تقريرها عن     
)A/HRC/17/26 (هنجاً مشولياً يف إقرار حق املرأة يف االنعتاق من التمييز والعنف .  

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  -مجي  
قدم املقرر اخلاص السابق املعين باحلق يف التعليم تقريراً إىل اجلمعية العامة عن حـق                 -٣٩

ويف هذا التقرير، يضع املقرر اخلاص   ). A/65/162 (٢٠١٠ يف عام    ،اإلنسان يف التربية اجلنسية   
ويفـسر  .  األبوي والرقابة على احلياة اجلنسية     السابق احلق يف التربية اجلنسية يف سياق النظام       

أوجه الترابط القائم بني احلياة اجلنسية والصحة والتعليم وعالقة هذا احلق حبقوق أخرى من              
  ):٧٧الفقرة (وخلص املقرر يف هذا التقرير إىل ما يلي . منطلق منظور جنساين مراعٍ للتنوع

 متكني النـساء والفتيـات،      يكتسي احلق يف التربية اجلنسية أمهية خاصة يف         
ومن مثَّ، فالتربية اجلنسية من أفـضل وسـائل         . وضمان متتعهن حبقوقهن اإلنسانية   

مواجهة اآلثار النامجة عن هيمنة النظام األبوي، وتغيري أمناط الـسلوك االجتماعيـة       
  .التمييز والعنف ضد املرأةتدمي والثقافية اليت تؤثر على املرأة والرجل، واليت عادة ما 

ويوصي التقرير احلكومات بشدة بإدراج التربية اجلنسية يف الربامج الرمسية للتعلـيم،              -٤٠
  )).ه(-)ب(٨٧الفقرة (وبتدريب ودعم املدرسني يف هذا اجملال  بدءا من التعليم االبتدائي،
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املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى               -دال  
  ق يف عدم التمييز يف هذا السياقمعيشي مناسب وباحل

قدمت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى         -٤١
فيه على مسألة املرأة وحقها يف      ركّزت   ٢٠١١عام  ) A/HRC/19/53(معيشي مناسب تقريراً    

ة لضمان متكـن    التقدم احملرز يف هذا اجملال واجلهود األخرى الالزم       تناولت  السكن الالئق و  
ويركز هذا التقرير، حتديـداً،     .  مكان من التمتع هبذا احلق يف املمارسة العملية        لالنساء يف ك  

على التطورات احلديثة يف القوانني والسياسات يف جمال حق النساء يف السكن الالئق، مبا يف               
 التأخر املستمر   ذلك املسائل املتعلقة باإلرث واألرض وامللكية، فضالً عن استراتيجيات تدارك         

كما يقدم التقرير حتليالً من املنظور اجلنساين للحـق يف          . يف تنفيذ تلك القوانني والسياسات    
السكن الالئق وخيلص إىل توصيات حمددة موجهة إىل الدول ووكاالت األمم املتحدة وآليات             

  .حقوق اإلنسان لتحسني متتع النساء يف خمتلف أحناء العامل هبذا احلق
  ):٣الفقرة (حظ املقررة اخلاصة بوجه خاص أن وتال  -٤٢

.  السكن الالئق للمرأة تتجاوز تلبية االحتياجـات املاديـة األساسـية           مسألة  
فاالرتباط الوثيق بني احلق يف السكن الالئق واحلق يف املساواة جيعل موضوع الـسكن               

املرأة عـن   فعندما تعجز   . الالئق للمرأة يف صميم موضوع التفاوت االجتماعي والتمييز       
احلصول على السكن الالئق واألرض ال لسبب إال ألهنا امرأة، فإهنا ال تتضرر فقط مـن       
حيث عدم تلبية احتياجاهتا املادية املباشرة، بل أيضاً من اإلبقاء عليها يف وضـع التبعيـة                

وال بد من ضمان وصول املـرأة إىل املـوارد          . والدونية يف اجملتمع بسبب نوع جنسها     
 هياكل السلطة وأمناط عدم     ريالتحكم فيها، مثل السكن واألرض، ملواجهة وتغي      احليوية و 

  .املساواة القائمة على نوع اجلنس واليت ال تزال تقمع النساء وتستبعدهن وهتمشهن
وتتناول املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخـالء والترحيـل             -٤٣

 املقرر اخلاص السابق املعين باحلق يف الـسكن الالئـق ميلـون            ، اليت وضعها  )٩(بدافع التنمية 
كوثاري، انعكاسات عمليات اإلخالء القسري والترحيل املرتبطة بالتنمية يف املناطق احلضرية           

وتشمل املبادئ التوجيهية إشارات حمددة إىل حقوق اإلنسان        .  على حقوق اإلنسان   فيةوالري
اعتماد وإنفاذ التـدابري    "ني اجلنسني وتشجع الدول على      اخلاصة باملرأة ومتطلبات املساواة ب    

اليت املتباينة  ، فضالً عن مراعاة اآلثار      )١٠("اخلاصة حلماية النساء من عمليات اإلخالء القسري      
  .ختلفها عمليات اإلخالء القسري على النساء لدى إجراء علميات تقييم األثر

__________ 

وى معيـشي مناسـب،     الالئق كعنصر من عناصـر احلـق يف مـست         تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن       )٩(
A/HRC/4/18املرفق األول ،. 

 .٢٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  -هاء  
) A/HRC/19/56 (٢٠١٢تضمَّن تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات لعـام            -٤٤

حتديثاً لعمل احملفل املعين بقضايا األقليات عقـب الـدورة الرابعـة للمحفـل يف تـشرين                 
، مبا يف ذلـك   "ضمان حقوق نساء وفتيات األقليات    "، الذي ركّز على     ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  ).٨١-٦٥الفقرات (ة والثقافية احلقوق االجتماعي
يتعرضـن   كثرياً ما  الضوء على كون نساء وفتيات األقليات        ة املستقل ةلقي اخلبري ُتو  -٤٥

ومن شأن ذلك أن جيعل نساء وفتيـات األقليـات          . ألشكال متعددة أو متقاطعة من التمييز     
. الـسواء عرضة بشكل خاص لالنتهاكات ولنكران حقوقهن يف احلياة العامة واخلاصة على            

وبدون اعتراف صريح بالتجارب احلياتية املختلفة لنساء ورجال األقليات، فإن التمييز لن يلقى 
وتناول احملفل التحديات اليت تواجهها نساء      . اهتماماً وال معاجلة مناسبة يف كثري من األحيان       

 احلـصول  األقليات والفرص املتاحة أمامهن للتمتع الكامل حبقوقهن، مبا يف ذلك حقوقهن يف           
 الفعالة يف احلياة االقتصادية، وولوجهن إىل سـوق    ومشاركتهنعلى تعليم ذي نوعية جيدة،      

  )٨١-٦٥الفقرات (العمل ومشاركتهن الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية 

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة               -واو  
  لعقلية البدنية وا

يتناول املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة                -٤٦
 يف  ،البدنية والعقلية، يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة عن احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة             

ـ         )A/66/254 (٢٠١١أغسطس  /آب ى ، تأثري القوانني اجلنائية والقيود القانونية األخـرى عل
 والسلوك أثناء فترة احلمل؛ ووسائل منع احلمل وتنظيم األسرة؛ وتوفري التثقيـف             ؛اإلجهاض

  . واملعلومات فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية

  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع  -زاي  
فقر املدقع اليت كانت    خصصت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان وال         - ٤٧

 اجلنـسني يف تقريرهـا    باباً للنـساء واملـساواة بـني   ٢٠٠٩تضطلع هبذه الوالية عام    
). ٧٢- ٦٦، الفقـرات    A/HRC/11/9(املتعلق بربامج التحويالت النقديـة       ٢٠٠٩  لعام

 يف تصميمها وتنفيذها لـربامج التحـويالت     اًنساني ج وأوصت بأن تدمج الدول منظوراً    
  : ما يليالنقدية وذكرت 
 للدول تقييم مدى تأثري الربامج على سلطة املرأة يف اختاذ القـرارات             ينبغي  

وقدرهتا على املشاركة، وما إذا كانت هذه الربامج تدمي األدوار النمطية املتحيـزة              
كما جيب أن تكون املساواة بني اجلنسني أحد        . جنسانياً واملتصورة للرجال والنساء   
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وينبغي للدول كذلك أن تعـزز      .  أداء هذه الربامج   مها يف تقيي  املعايري اليت يستند إلي   
مجع بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس فيما يتعلق بتأثري هذه الربامج وأن تضمن أن              

  . تكون آلياهتا اخلاصة لتقدمي الشكاوى مراعية لنوع اجلنس
وختصص اخلبرية املستقلة يف تقريرهـا عـن احلمايـة االجتماعيـة والـشيخوخة                -٤٨

)A/HRC/14/31(    باباً للنساء ،)  لعالقة بني الـشيخوخة    ليف سياق حتليلها    ) ٢١-١٩الفقرات
يف والفقر، وباباً آخر للمساواة بني اجلنسني يف الربامج يف سياق حتليلها للضمان االجتماعي              

وتشدد يف مجلة أمور على أن املعاشات التقاعديـة غـري           ). ٩٧-٩٥الفقرات  (لشيخوخة  ا
شتراكات ميكن أن تقلص الفقر والضعف بقدر كبري بني املسنني، خـصوصاً            القائمة على اال  

النساء اللوايت يعمرن أكثر واللوايت يقل احتمال استفادهتن من نظم املعاشات التقاعدية القائمة        
 حول كيفية ضمان امتثال صـناديق املعاشـات         ياتويقدم التقرير توص  . على االشتراكات 

  .االشتراكات ملعايري حقوق اإلنسانالتقاعدية غري القائمة على 

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  -حاء  
البعد اجلنـساين للحـق يف   وتكراراً تناول املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء مراراً         -٤٩

الغذاء يف سياقات خمتلفة، مبا يف ذلك احلصول على غذاء كاٍف والفرص االقتصادية كالزراعة            
  .روملوارد اإلنتاجية كاألرض والبذواالتعاقدية 

وألقى املقرر اخلاص الضوء يف تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة عن احلـصول علـى        -٥٠
 الضوء على األمهية احلامسة للحصول على األراضـي         ،)A/65/281(األراضي واحلق يف الغذاء     

ح األراضي يف حتقيق املزيد     وبينما أكد أمهية االعتراف باحليازة العرفية وإصال      . بالنسبة للنساء 
 يف احلصول على األراضي، فإنه نبه إىل ضرورة أن تكون التدابري الراميـة إىل               نصافمن اإل 

  .معاجلة اإلقصاء التارخيي للمرأة مراعية للفروق بني اجلنسني ومتماشية مع حقوق املرأة
، )A/66/262(وباملثل، تناول املقرر اخلاص، يف تقريـره عـن الزراعـة التقاعديـة           -٥١

حىت "ومن املالحظ أنه    . وبالتفصيل، كيف أن املرأة ُحرمت من االستفادة من هذه الترتيبات         
أفراد األسرة اآلخرون مبعظم األعمال، ليس من املستغرب أن يوقع          يقوم  عندما تقوم الزوجة و   
 وعالوة على ذلك، يشري املقرر    ). ٢١الفقرة  " ( بوصفه رب األسرة   ج،العقد من جانب الزو   

اخلاص إىل أن املرأة تفقد السيطرة على عملية صنع القرار عندما ُتنتج احملاصيل لتحصيل املال               
ومع أن املرأة متلك القرار فيما يتعلق باستخدام األغذيـة املنتجـة            . وليس لالستهالك احمللي  

ك، ولذل. لالستهالك الشخصي فإهنا ال تقرر كيفية إنفاق اإليرادات النقدية لألسرة املعيشية          
إىل أن من شأن إطار الزراعة التعاقدية أن يقوض املساواة بني اجلنسني إذا املقرر اخلاص خيلص 

  ).الفقرة نفسها" (أغفل حقوق املرأة ومل يراع االعتبارات اجلنسية
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  املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية  -طاء  
ـ           -٥٢ ا املواضـيعي الرابـع     ركزت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية، يف تقريره

)A/67/287 (             الذي قدمته إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني، على مسألة متتع املرأة
واقترحت حتويل الدفة من ). ٣٩-٢٤الفقرات (باحلقوق الثقافية على قدم املساواة مع الرجل 

كفالـة  يسعى إىل   وذج   الثقافة يف ظله عقبة حتول دون إعمال حقوق املرأة إىل من           تعتربمنوذج  
  .متتعها التام باحلقوق الثقافية

وشددت على حق املرأة يف أن تتاح هلا فرصة االستفادة من احلياة الثقافيـة جبميـع                  -٥٣
جوانبها واملشاركة واإلسهام فيها، مبا يشمل حقها يف املشاركة فعليـاً يف تعريـف التـراث                

ارسات الثقافية اليت ترى االحتفاظ هبـا أو إعـادة          وتفسريه ويف اختيار التقاليد أو القيم أو املم       
وأكدت املقررة اخلاصة يف تقريرها ضـرورة إدراك أن احلقـوق           .  أو تغيريها أو نبذها    هاتكييف

ن واقع التنـوع    أالثقافية هلا صلة أيضاً مبن ميتلك يف مجاعة ما سلطة حتديد هويتها اجلماعية، و             
داخل اجلماعة، مبن   لكل فرد    على كفالة أن يكون      داخل اجلماعة يقتضي، حبكم طبيعته، العمل     

  . من ميثلون مصاحل فئات معينة ورغباهتا ووجهات نظرها صوت مسموع دون متييز ذلكيف
وأوصت املقررة اخلاصة، على وجه اخلصوص، بأن تستعرض الدول مسألة القيـود              -٥٤

فن والتعبري عن الذات،    املفروضة على النساء اللوايت يرغنب يف ممارسة أي شكل من أشكال ال           
أو دخول املواقع أو املباين التراثية الثقافية، واملشاركة يف الفعاليات أو االحتفاالت الثقافية، أو              

  ).٧٩الفقرة ( وتطبيق نصوص أو طقوس أو عادات معينة فسرييف ت
والحظت املقررة اخلاصة أيضاً أنه ال ينبغي صون وجود جمموعـة ثقافيـة بعينـها                -٥٥

واملهم أن مكافحة   . ظ على متاسكها، على حساب فئة ما داخل اجلماعة، مثل النساء          واحلفا
املمارسات الثقافية اليت متس حقوق اإلنسان أمر ال يعرض من قريب أو بعيـد وجـود أي                 

 من متاسكها بل حيفز النقاش الذي ييسر التطور حنـو اعتنـاق             المجاعة ثقافية للخطر أو ين    
  .طريقة جتسد إىل حٍد كبري ثقافة كل مجاعةا يف ذلك حقوق اإلنسان مب

  الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة  -ياء  
مبـسألة  معنيـاً   ، أنشأ جملس حقوق اإلنسان فريقاً عامالً        ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول   -٥٦

ديد وتعزيز وتبادل اآلراء ويركز الفريق العامل على حت. التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة   
 مبا يف ذلـك يف جمـال   ،بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بإلغاء التشريعات اليت متيز ضد املرأة   

  .  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقاحلقو
، كأولويـة   )A/HRC/20/28(وحدد الفريق العامل يف تقريـره األول إىل اجمللـس             -٥٧

مييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة ويف احلياة السياسية          الت ،٢٠١٣-٢٠١٢مواضيعية للفترة   
  ). ٣٥-٣٢الفقرات (والعامة، ويف احلياة االقتصادية واالجتماعية 
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  أنشطة جملس حقوق اإلنسان  -خامساً  

  حلقة مناقشة اجمللس عن حقوق املرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
قة مناقشة اجمللس املتعلقة حبقوق اإلنـسان  ، ُعقدت حل٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٠يف    -٥٨

إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطـاق        بشأن   ٦/٣٠اخلاصة باملرأة، عمالً بالقرار     
وطلب اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة، إدماج منظور جنساين بشأن          . منظومة األمم املتحدة  

ة ومتكني املرأة، مبا يف ذلك يف سـياق          االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأ    وقمسألة احلق 
وحبث فريق املناقشة يف كيفية إدماج اجمللس وهيئاته الفرعية         . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

وأثرت الـدروس   . ملنظور جنساين يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
فيما يتعلق باإلدمـاج الكامـل     ستقبل  امللعمل وفرص   ا من هذه التجارب توصيات      فادةاملست

  .٢٠١٥لالعتبارات اجلنسانية وحقوق اإلنسان يف اإلطار اإلمنائي لفترة ما بعد عام 
  : اجمللس على ما يليشجعت حلقة املناقشةو  -٥٩

  تعزيز آليات املساءلة فيما يتعلق باإلدماج املنهجي لالعتبارات اجلنسانية؛  )أ(  
  ؛٦/٣٠تعزيز تنفيذ القرار   )ب(  
، مبا يف   اخلاصة تعزيز إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع اإلجراءات واآلليات         )ج(  

  ذلك االستعراض الدوري الشامل؛
تعلق باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة لتنـاول        ي وضع منظور جنساين    )د(  

  سياسات االقتصاد الكلي؛
 برنـامج   ضمان أن تكون املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف صلب           )ه(  

 وتناول الطرق اليت تؤثر هبا السياسات االقتصادية علـى حقـوق            ٢٠١٥فترة ما بعد عام     
  .اإلنسان اخلاصة باملرأة

  أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -سادساً  
يقدم هذا الباب حملة عامة عن املبادرات األخرى اليت اضطلعت هبا مفوضية األمـم                -٦٠

امية حلقوق اإلنسان يف إطار واليتـها لتعزيـز ومحايـة احلقـوق االقتـصادية               املتحدة الس 
  .واالجتماعية والثقافية للمرأة

فها مـسألة   وأعدت املفوضية سلسلة من التقارير عن وفيات وأمراض األمومة بوص           -٦١
 ٢٠١٠ويف التقريـر األول عـام       . اجمللـس ، بنـاء علـى طلـب        تتعلق حبقوق اإلنسان  

)A/HRC/14/39(، ّينت املفوضة السامية سبعة مبادئ هامة لنهج يقوم على حقوق اإلنسان            ب
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.  واملشاركة، والشفافية، والتمكني، واالستدامة، والتعاون الدويلاءلة،عدم التمييز، واملس: هي
  أشارت ،)Corr.1/Rev.1 و A/HRC/18/27(، قُدم جتميع للممارسات اجليدة      ٢٠١١ويف عام   

املمارسات اجليدة املتصلة باحلد مـن      ود مخس مسات مشتركة يف      إىل وج فيه املفوضة السامية    
حتسني وضع املرأة عن :  وهي،سانتماشى مع التزامات حقوق اإلن   ت ،وفيات وأمراض األمومة  

وضع هنج فعال قائم على حقوق اإلنسان للقضاء علـى          دون  حتول  طريق إزالة العقبات اليت     
 اجلنسية واإلجنابية، وتعزيز النظم الـصحية  وفيات وأمراض األمومة، وضمان احلق يف الصحة     

 مسألة  ةلتحسني سبل احلصول على الرعاية من أشخاص متمرسني واالستفادة منها، ومعاجل          
ويبني التقرير بعض األمثلة اليت كانت فعالة       . اإلجهاض غري املأمون، وحتسني الرصد والتقييم     

بني اجلهـود املتواصـلة ملعاجلـة        هذه األمثلة    جتمعو. يف احلد من وفيات وأمراض األمومة     
 علـى   سهاألسباب األساسية اليت تقف وراء وفيات وأمراض األمومة، والعمل يف الوقت نف           

  .ضمان حتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية اجليدة وتعزيز متكني املرأة
، أعدت املفوضة السامية إرشادات تقنية عن تطبيق هنج قائم علـى            ٢٠١٢ويف عام     -٦٢

حقوق اإلنسان يف تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من وفيـات وأمـراض              أساس  
 واضـعي وهذه اإلرشادات موجهـة أساسـاً إىل        ). ٢ و Corr.1 و A/HRC/21/22(األمومة  

. سياسات تتعلق بصحة األم وفقاً ملقتضيات حقوق اإلنسان       تصميم  السياسات الساعني إىل    
 تفاصـيل   وتتـضمن يزنة والتنفيذ والرصد واملساءلة،     وهي تتبع دورة سياسات التخطيط وامل     

  . اخلطوات املطلوبة من منظور حقوق اإلنسان يف كل مرحلة
وعقدت املفوضية وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اجتماعاً             -٦٣

يف املوارد  لفريق خرباء بشأن املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف إعمال حقوق النساء            
. ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٥اإلنتاجية، مع التركيز على األراضي، وذلك يف الفترة من         

 على اإلصالحات التشريعية والسياساتية واملبادرات األخرى إلعمال حقوق         جتماعوركز اال 
 النساء يف املوارد اإلنتاجية، ال سيما األراضي، فضالً عن التركيز على التحـديات الراهنـة              

  . وسبل مواجهتها
املكلفون بوالية املقرر اخلاص املعـين      ما قام به من عمل ومشاورات       وباالستناد إىل     -٦٤

 منشوراً عن النساء واحلق يف      ٢٠١٢، أصدرت املفوضية عام     ٢٠٠٢بالسكن الالئق منذ عام     
وحيدد هذا املنشور ما تتعرض له النساء من حتديات ومتييـز ومواقـف             . )١١(السكن الالئق 

كما يتناول مسائل منـها اإلرث، وحـاالت اإلخـالء          .  الالئق  بالسكن لقتحيزة فيما يتع  م
اإليدز، واألزمة املالية مـن منظـور       /نقص املناعة البشرية  القسري، والعنف املرتيل، وفريوس     

 ويقترح السبل للمضي قدماً يف مسألة تطال ماليني النـساء يف البلـدان              ،املساواة اجلوهرية 
  .قدمة على السواءالنامية واملت

__________ 

)١١( Women and the Right to Adequate Housing (United Nations publication, Sales No. E.11.XIV.4). 
Available from www.ohchr.org/Documents/Publications/WomenHousing_HR.PUB.11.2.pdf. 
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 بالتعاون مع الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية        ،واستضافت املفوضية   -٦٥
 /والثقافية، مشاورة عن النساء واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تـشرين األول           

 وضمت املشاورات جهات فاعلة رئيسية تعمل على حقوق املرأة        .  يف جنيف  ٢٠١١أكتوبر  
اللجنة املعنية بالقضاء   (هيئات معاهدات األمم املتحدة     :  والثقافية هي  اعيةاالقتصادية واالجتم 

على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وجلنـة             
يف  مبـا (؛ واإلجراءات اخلاصة    )القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       

 واخلبري  ، املنشأ حديثاً املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة          لعاملذلك الفريق ا  
؛ ونشطاء وخرباء من منظمات اجملتمع املدين؛     )املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل     

ـ            م املتحـدة   ومستشارون يف جمايل حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني من وكاالت األم
 املتحدة للسكان، وصندوق األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمـم املتحـدة            ممصندوق األ (

.  وموظفون مـن املفوضـية     ،)للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومنظمة الصحة العاملية       
وجرى يف املناقشة حتديد التحديات الرئيسية اليت تواجههـا النـساء يف التمتـع حبقـوقهن              

مسائل موضوعية حتتاج إىل توضـيح      املناقشة  تناولت  كما   افية،دية واالجتماعية والثق  االقتصا
  .من حيث املفاهيم أو إىل اتساق أفضل أو إىل توجيهات عملية

ويف كينيا، دعمت املفوضية بقوة إنشاء جلنة املساواة بني الرجل واملـرأة يف ضـوء                 -٦٦
رئيسية يف الدولة فيما يتعلق بـضمان االمتثـال         واللجنة هي اهليئة ال   . الدستور املعتمد حديثاً  

جلميع املعاهدات واالتفاقيات اليت صّدقت عليها كينيا فيما يتصل مبسائل املساواة واالنعتاق            
وهي مكلفة أيضاً بالعمل مع املؤسسات األخرى ذات الصلة يف تنفيذ السياسات            . التمييزمن  

 واالجتماعية احملددة يف الدسـتور والقـوانني        املتعلقة باإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية    
  . املعمول هبا

على تعزيز مهـارات الرصـد      هلا  ويف الشرق األوسط، تعمل املفوضية مع شركاء          -٦٧
ويف هذا الصدد، نظمـت يف      . واإلبالغ املتعلقني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمـات غـري       اً للمؤسسات   ي برناجماً تدريب  ٢٠١٢فرباير  /شباط
احلكومية يف املنطقة لبناء قدراهتا فيما يتعلق بوضع النساء، مبا يف ذلـك اإلبـالغ املنـتظم                 

وجاءت هذه املبـادرة لـسد      . يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء      فيما
  . الفجوة القائمة بني اجلنسني يف املنطقة

 مشلت أنشطة يف جمـال  ،، قدمت املفوضية مساعدة تقنية  ٢٠١٢ و ٢٠١١ي  وبني عام   -٦٨
 يف صـفوف  بناء القدرات، إىل حتالف من منظمات اجملتمع املدين العاملة على مسألة الوفيات             

وقدمت املفوضية مؤخراً   .  حلق املرأة يف الصحة وحقها يف احلياة       اًانتهاكبوصفها  النساء احلوامل   
قـوانني الـنفط،    (ملان األوغندي فيما يتعلق بإصالح التشريعات الوطنية         للرب لقانونيةاملشورة ا 

  ). العقوباتوقانون الزواج والطالق، وقانون اجلرائم اجلنسية، واألحكام اخلاصة يف قانون 
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  االستنتاجات  -سابعاً  
يستدعي النهوض حبقوق املرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية هنجاً متكـامالً            -٦٩

وينبغي إيالء اهتمـام    . ىل خمتلف صكوك حقوق اإلنسان اليت تتناول هذه املسألة        يستند إ 
خاص لوضع تفسري متسق للحقوق والواجبات الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق            

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،          والثقافية،االقتصادية واالجتماعية   
وميكن هلذا النـهج الـشامل أن يـساعد يف          . وق والواجبات وللتآزر يف تعزيز هذه احلق    

توضيح نطاق التزامات الدول وزيادة املـساءلة فيمـا يتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية               
  .واالجتماعية والثقافية للمرأة

وُبذلت جهود لتوضيح حقوق املرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنهوض           -٧٠
ويف . واإلجراءات اخلاصة، كما يتبني من هـذا التقريـر        هبا من جانب هيئات املعاهدات      

 مثل وفيات األمومة، وحقوق السكن، واحلماية االجتماعيـة واحلقـوق           ،بعض اجملاالت 
 العقبات والتدابري اخلاصة اليت يتعني على الـدول  حتديدالثقافية، ساعدت هذه اجلهود يف  

  .ية للمرأة ومحايتها وإعماهلاوضعها الحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف
ومن املـرجح أن    . ظمةت من بيد أن هذه اجلهود ال تزال مشتتة بعض الشيء وغري           -٧١

يؤدي اتباع هنج شامل وتعاوين من جانب هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، القادرة            
  .على مراعاة عمل كل منها، إىل نتائج أفضل يف هذا اجملال

        


