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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

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

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار     

    ٢٣/٧  
  القضاء على التمييز ضد املرأة

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ، ومبادئه مبقاصد ميثاق األمم املتحدةإذ يسترشد  
إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             يشريوإذ    

ية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية         االقتصادية واالجتماع 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               

واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال           التمييز العنصري،   
  ، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملهاجرين وأفراد أسرهم،

 املؤمتر العاملي حلقـوق     ا اعتمدمه نذيلإىل إعالن وبرنامج عمل فيينا، ال     وإذ يشري أيضاً      
، وإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمـدمها مـؤمتر         ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف   
 ومؤمتريهمـا االستعراضـيني     ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلول ١٥الرابع املعين باملرأة يف      القمة العاملي 

، وإعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدمها املـؤمتر          ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ املعقودين يف عامي  
__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة                   *  
 .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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 ٨العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف            ملكافحة  العاملي  
 ٢٤ اعُتمـدت يف     ، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الـيت        ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
  ،٢٠٠٩أبريل /نيسان

/  كـانون األول   ١٩املـؤرخ    ٦٦/١٣٠اجلمعية العامة    إىل قرار    كذلك يشريوإذ    
/  تـشرين األول   ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقـرار جملـس األمـن        ٢٠١١ديسمرب  
/  تـشرين األول   ١ املـؤرخ    ١٥/٢٣، وقرارات جملس حقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٠ أكتوبر
 بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة،       ٢٠١٢يوليه  / متوز ٥ؤرخ   امل ٢٠/٦، و ٢٠١٠ أكتوبر

  ،النساء واألطفال: احلق يف اجلنسية بشأن ٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤرخ ٢٠/٤و
 أن املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقيـة           وإذ يضع يف اعتباره     

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد         
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتظر التمييز على أسـاس            
نوع اجلنس وتشتمل على ضمانات تكفل متتع النساء والرجال، والفتيات والفتيان، حبقوقهم            

  على قدم املساواة،املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 يف مجيع مناحي احلياة على قدم املـساواة       كاملة  النساء مشاركة   مشاركة  بأن   يسلموإذ    
  ،بلد أليالكاملة التامة وواالجتماعية والسياسية لتنمية االقتصادية تحقيق الأمر أساسي  مع الرجال
 الواقـع    أن القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات يـستلزم النظـر يف            وإذ يدرك   

 بأن القوانني والـسياسات والعـادات       يسلماالجتماعي واالقتصادي اخلاص الذي يعشنه، وإذ       
والتقاليد اليت حتد من متكينهن من املشاركة الكاملة على قدم املساواة مع الرجل يف العمليـات                

أن عـدم   اإلمنائية ويف احلياة العامة والسياسية هي قوانني وسياسات وعادات وتقاليد متييزيـة و            
  مشاركة املرأة يف صنع القرار يسهم يف تأنيث الفقر ويعوق التنمية املستدامة والنمو االقتصادي،

أكثر من نصف سكان العامل، وأن املساواة       ميثلن   أن النساء والفتيات      أيضاً يدركوإذ    
تدامة ساملجتماعية السياسية واالقتصادية والتنمية االلتحقيق عامل أساسي  الفرص  ويف احلقوق   

وإلجياد حلول دائمة للتحديات العاملية، وأن املساواة بني اجلنسني تعود بالنفع على النـساء              
  ،والرجال، وعلى الفتيات والفتيان، وعلى اجملتمع ككل

مجيع البلدان يف كل أحناء العامل      تواجهها  تزال    التحديات اليت ال   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،بني الرجل واملرأةيف التغلب على أوجه عدم املساواة 

ضرورة تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           يعيد تأكيد وإذ    
  ،والفتاة يف مجيع أحناء العامل

 العنف ضد املرأة، مبـا     خمتلف أشكال ن الوصم والتحرش و   أل يساوره بالغ القلق  وإذ    
ات النساء املشاركات   يف ذلك ما ُيستهدفن به من اعتداءات وعنف جنسي، ُتستخدم إلسك          

  ولتشويه مسعتهن، يف احلياة السياسية والعامة،
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أشكاالً متعددة مـن التمييـز،      يواجهن  العديد من النساء والفتيات     بأن  يسلّم  وإذ    
 يـة املـساواة القانون  بأن  حلرمان كبري نتيجةً لقوانني وممارسات متييزية، و      يزلن يتعرضن    الو
  ،يف هذا الصدد أسفهويعرب عن بالغ تتحقق  الفعلية ملو

هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني         بالعمل الذي اضطلعت به      وإذ يعترف   
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واملكلفـون         وجلنةُ وضع املرأة، وا    ومتكني املرأة، 

 اووكاالهت األمم املتحدة هيئات  بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، و        
 من أجل القضاء على التمييز يف القانون واملمارسة يف مجيع أحناء            ،ذات الصلة  خرىاأل اوآلياهت

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     اضطلعت به   العامل، وإذ حييط علماً بالعمل الذي       
  ،يف هذا الشأن

الدور الذي تضطلع به     جزء أساسي من     مراعاة االعتبارات اجلنسانية   بأن   وإذ يسلم   
املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز      لمبادئ  وفقاً ل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،     

 ٤٨/١٣٤  اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارهـا      ")مبادئ باريس ("ومحاية حقوق اإلنسان    
  .١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

ـ للنهوض  فريدة  فرصة  تيح   ت أن فترات االنتقال السياسي   وإذ يرى      املـرأة  شاركة  مب
لكنها قـد تـثري    و،الجتماعيةيف اجملاالت االقتصادية والسياسية وا  متثيلها على قدم املساواة     و

  أيضاً حتديات يف هذا الشأن،
 ٥/٢لس، و اجمل بشأن بناء مؤسسات     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

 بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة للمجلـس،           بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفني    
على صاحب الوالية أن يؤدي مهامـه وفقـاً         ؤكد أن   ي و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني
  القرارين ومرفقاهتما، هلذين

الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة       اضطلع به    بالعمل الذي    يرحب  -١  
  ؛)١(مع التقدير بتقريرهيف القانون واملمارسة، وحييط علماً 

يف يواصـل،   أن  هيب به   بالنهج البّناء الذي انتهجه الفريق العامل وي      يسلم    -٢  
لتمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة يف       للتصدي ل احلوار مع الدول    هذا النهج و   ،أداء واليته 

، واضعاً يف   التزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان      ظور  مجيع اجملاالت من من   
اليت خمتلف احلقائق   اعتباره املمارسات اجليدة اليت أحدثت حتوالً يف سياقات خمتلفة ويف ضوء            

   تواجهها النساء؛
 أن إعمال حقوق اإلنسان يف احلياة السياسية والعامة يتطلب مشاركة         يؤكد  -٣  

  جوانب احلياة السياسية والعامة، على قدم املساواة مع الرجل؛فعالة ومؤثرة من املرأة يف مجيع 
__________ 

)١( A/HRC/23/50. 
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سب االقتضاء، تدابري خاصة أو تدابري للعمـل        حبالدول أن تدرج،    بيهيب    -٤  
 هنج شامل على نطاقيف إطار تحقيق املساواة بني اجلنسني يف احلياة السياسية والعامة لاإلجيايب 
  رص واملساواة يف املعاملة؛عدم التمييز وتكافؤ الفيقوم على املنظومة 
الدول أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على مجيع أشـكال          ب أيضاًيهيب    -٥  

التمييز ضد املرأة والفتاة، تكون موجهة حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني على مجيع مستويات              
إشـراك  عمليات اختاذ القرار السياسية والعامة، وال سيما يف أوقات االنتقال السياسي، وحنو            

  م واألمن؛املرأة يف قضايا بناء الدولة والسال
الدول أن تشجع عمليات اإلصالح وتنفذ األطر القانونيـة         ب كذلكيهيب    -٦  

والسياسات املوجهة حنو حتقيق املساواة والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والفتاة،             
  ؛مبا يف ذلك قوانني اجلنسية

جبميـع  عامة الناس   عتراف  املواتية ال ة الظروف   هتيئ الدول على دعم     حيث  -٧  
تنظيم محـالت   النساء وقبوهلن يف مواقع القيادة وصنع القرار، عن طريق مجلة أمور من بينها              

هنج ينطلق من القاعدة حنو ، ووضع   تراعي األوساط املتعددة الثقافات    وبرامج تثقيفية    مجاهريية
  ؛ساءلة بني الدولة واجملتمعلى املالقمة لبناء عالقات دميقراطية قائمة ع

الدول أن تعزز حقوق النساء والفتيـات، وأن تـدعم متكينـهن            بيهيب    -٨  
املراعيـة  السياسات االجتماعية واالقتصادية    جمموعة متسقة من    ها، حبسب االقتضاء،    باعتماد

واملوجهة حنو األسرة ومكان العمل وسوق العمل، وبالتصدي للفقـر          العتبارات اجلنسانية   ل
 اهليكلية الـيت يواجهنـها،      ستبعاد االجتماعي، بغية التغلب على احلواجز واالختالالت      واال
   كفالة مشاركتهن الطويلة األمد واملستدامة يف احلياة السياسية والعامة؛مث ومن

 التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال          يشدد على ضرورة    -٩  
إطار قانوين  وضع   السياسية والعامة، بطرق منها العمل على        العنف ضد املرأة والفتاة يف احلياة     

نتصاف واجلرب املدنية   وطين شامل ملكافحة اإلفالت من العقاب، وكفالة الوصول إىل سبل اال          
  مع وضع أشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة واملتفاقمة يف احلسبان؛املناسبة، 
ـ ره أمراً أساسـياً     باعتبااحلق يف التعليم     أمهية   يعيد تأكيد   -١٠   تمكني النـساء   ل

  ؛التمييز والفتيات وضمانَ املساواة وعدم
الدول أن تدعم وتعزز مشاركة النساء والفتيات على قدم املساواة          بيهيب    -١١  

احلاسوبية، وفـرص وصـوهلن إىل      بتحسني معارفهم   مع الرجال يف احلياة السياسية والعامة       
 احلوكمة العاملية هلذه التكنولوجيات، بطرق منـها   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وإىل   
  التعاون الدويل، ويف حدود قدراهتا الوطنية؛

 الدول بأن جتمع بيانات وتعد إحصاءات مصنفة حسب اجلـنس،           يوصي  -١٢  
كامل نطاق مشاركة املرأة يف اجملتمع، بغية املسامهة        كس  وجتري حبوثاً متعددة التخصصات تع    
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د احمللي والوطين والعـاملي فيمـا يتـصل         الصعاملعرفية القائمة على    يف التغلب على الفجوة     
  مبشاركتها يف احلياة السياسية والعامة؛

الدول أن تدعم عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واآلليات         بيهيب    -١٣  
ـ املتخصصة املعنية حبقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني، بتحسني مواردها،            سب حب

  اء؛االقتض
 بأن للعمل الذي تؤديه منظمات اجملتمع املدين، وخباصـة منظمـات            يسلم  -١٤  

، أمهية حامسة لتعزيز املساواة الكاملة يف مجيع جوانب احليـاة           النسائية املستقلة اجملتمع املدين   
السياسية والعامة، والقضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان              

  استدامتها ومنوها؛ضمان إىل الدعم لبالتايل هذه املنظمات حتتاج بأن للمرأة، و
مبسألة التمييز ضد املـرأة يف القـانون         متديد والية الفريق العامل املعين       يقرر  -١٥  

  ؛١٥/٢٣ بالشروط نفسها اليت حددها جملس حقوق اإلنسان يف قرارهثالث سنوات واملمارسة 
مل وأن تساعده يف أداء مهمته،      امع الفريق الع  أن تتعاون   ميع الدول   جبيهيب    -١٦  

 وأن تنظر جبدية يف االستجابة للطلبات       ،ضروريةمتاحة  ما يطلبه من معلومات     كل  وأن تزوده ب  
  اليت يقدمها لزيارة بلداهنا حىت يتمكن من أداء واليته بفعالية؛

 املتحدة،  ، مبا فيها األمم   ةالعاملياحلوكمة  الدول، وحيث مؤسسات    ب أيضاًيهيب    -١٧  
على تعزيز فرص وصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل إىل مواقع وعمليات صـنع القـرار،                 

   مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل؛لضمانويشجعها على تعيني موظفات وترقيتهن، 
يدعو وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية وهيئات املعاهـدات            -١٨  
القطاع اخلاص،  فضالً عن    الفاعلة من اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية،           واجلهات

، ويطلب إىل الفريق العامل أن يواصـل        مع الفريق العامل يف أداء واليته     إىل التعاون بشكل تام     
  ؛تعاونه مع جلنة وضع املرأة

 املواضـيعية، أي    يطلب إىل الفريق العامل أن يواصل عمله املتعلق بأولوياته          -١٩  
، واحلياة االقتصادية واالجتماعية، واحلياة األسرية والثقافية، والصحة        العامةواحلياة السياسية   

يويل عناية خاصة للممارسات اجليدة اليت أسهمت يف تعبئة اجملتمع ككـل،            ، وأن   والسالمة
  ؛لقضاء على التمييز ضد املرأةلفيه الرجال والفتيان،  مبا

 باعتزام الفريق العامل التركيز يف تقريره املقبل على مسألة التمييز           حييط علماً   -٢٠  
ضد املرأة يف القانون واملمارسة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلـك يف أوقـات                

األزمات االقتصادية احلالية والـسابقة  لطريقة تأثري األزمة االقتصادية، مع إيالء اهتمام خاص    
السياسات اليت حتمي فضالً عن املرأة على املوارد االقتصادية واالجتماعية، يف إمكانية حصول   

  ؛ة وضع املرأة االجتماعي واالقتصادي أثناء األزمة االقتصادية وبعدهايفعالب
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اليت لمبادرات  لأن يقدم، يف إطار أداء واليته، الدعم         إىل الفريق العامل     يطلب  -٢١  
تنفيـذ التزاماهتـا    املرأة والفتاة،   ل التمييز املتعددة ضد     التصدي ألشكا من أجل   الدول  تقوم هبا   
ذات الصلة فيما يتعلـق بـاحلقوق       الدولية  معاهدات حقوق اإلنسان    دوالً أطرافاً يف    بوصفها  
  ؛والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وااللتزامات املرتبطة هبا عند االقتضاء املدنية

  . السنويهعملذه املسألة وفقاً لربنامج  يف ه مواصلة النظريقرر  -٢٢  

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٣ هيوني/ حزيران١٣

  .]اعُتمد دون تصويت[
        


