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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون 

١-١٢ آذار/مارس ‘٢٠٠٤‘ 
البند ٣ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

متابعــة املؤمتــر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة 
االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة املعنونـــة ”املـــرأة عـــام 
٢٠٠٠، املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف 
القرن احلادي والعشرين“: استعراض مراعاة تعميم 
  املنظور اجلنساين يف كيانات منظومة األمم املتحدة 

  نتائج الدورة الثالثني للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 مذكرة من األمني العام** 

موجز 
متثـل املذكـرة احلاليـة نتـائج الـدورة الثالثـني للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـــد 
املرأة، اليت عقدت يف نيويورك يف الفـترة مـن ١٢ إىل ٣٠ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، مبـا يف 

ذلك املقررات املتخذة. 
 
 

 

 .E/CN.6/2004/1 *
أعدت هذه املذكرة بعد اختتام الدورة الثالثني للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الـيت انتـهت يف  **

.٢٠٠٤ ٣٠ كانون الثاين/يناير
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مقدمة  أوال -
يف قرارها ٩٤/٤٧ املؤرخ ١٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٢ أوصت اجلمعيـة العامـة  - ١
أن تكـون مواعيـد انعقـاد دورات اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـــى التميــيز ضــد املــرأة مبــا يتيــح، 

ما أمكن، بإحالة نتائج أعمال اللجنة يف حينها إىل جلنة وضع املرأة، كي حتيط هبا علما. 
ــاين/ينـاير  وعقدت اللجنة دورهتا الثامنة والعشرين يف الفترة من ١٣ إىل ٣١ كانون الث - ٢
ـــترة مــن ٣٠ حزيــران/يونيــه إىل ١٨ متــوز/يوليــه  ٢٠٠٣، ودورهتـا التاسـعة والعشـرين يف الف
٢٠٠٣. وتـرد نتـائج هـاتني الدورتـني يف تقريـر اللجنـة املقـــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا 

الثامنة واخلمسني(١). 
وعقدت اللجنة دورهتا الثالثني يف الفترة من ١٢ إىل ٣٠ كانون الثــاين/ينـاير ٢٠٠٤.  - ٣
ويف تلـك الـدورة، اختـذت اللجنـة ثالثـة مقـررات، واختـذت إجـراء بشـأن كــل مــن البنــود ٦ 
(تنفيـذ املـادة ٢١ مـن االتفاقيـة) و ٧ (سـبل ووسـائل التعجيـل بأعمـال اللجنـة) و ٨ (أنشـــطة 
اللجنة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التميـيز 

 .( CEDAW/C/ ٢٠٠٤/I/ضد املرأة) من جدول أعماهلا (١
ويف ٣٠ كـانون الثـــاين/ينــاير ٢٠٠٤، تــاريخ اختتــام الــدورة الثالثــني، كــان هنــاك  - ٤
ــــربوتوكول  مــا جمموعــه ١٧٥ دولــة طرفــا يف االتفاقيــة وصدقــت ٥٩ دولــة طــرف علــى ال
االختياري أو انضمت إليه و ٤٣ دولة قبلت التعديالت املدخلة على الفقرة ١ مـن املـادة ٢٠ 

من االتفاقية املتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة. 
 

التقارير اليت نظرت فيها اللجنة  ثانيا -
ونظـرت اللجنـة يف تقـارير مثـاين دول أطـراف مقدمـة مبوجـب املـادة ١٨ مـــن اتفاقيــة  - ٥
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبالتحديد من بوتـان وبيـالروس وإثيوبيـا وأملانيـا 
ونيبال ونيجرييا والكويت وقريغيزستان. وبوتان اليت صدقـت علـى االتفاقيـة يف عـام ١٩٨١، 
ـــر موحــد يضــم التقريــر األويل وحــىت التقريــر الــدوري  وقدمـت تقاريرهـا ألول مـرة يف تقري
السادس. وقدمت الكويت، اليت انضمت إىل االتفاقية يف عام ١٩٩٤، تقريرا أيضا ألول مـرة 
يف تقرير يضم التقرير األويل والتقرير الدوري الثاين. وكانت وفـود عـدة دول مقدمـة لتقـارير 

برئاسة وزراء وضمت ممثلني ذوي خربة فنية متخصصة. 
وشاركت، السيدة أما فرميا كوكر أبيا، اليت عينـت لتكملـة مـدة واليـة السـيدة أكـوا  - ٦

كينهيا، يف دورة للجنة ألول مرة. 
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املقررات  ألف -
اختـذت اللجنـة ثالثـة قـرارات عرضـت علـى الـدول األطـراف. وتـرد هـــذه املقــررات  - ٧

أدناه: 
 

املقرر ٣٠/أوال 
التوصية العامة ٢٥ (الدورة الثالثون) 

اعتمدت اللجنة التوصية العامة ٢٥ بشأن الفقـرة ١ مـن املـادة ٤ مـن االتفاقيـة بشـأن 
التدابري اخلاصة املؤقتة (انظر املرفق األول). 

 
املقرر ٣٠/ثانيا 

الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون العتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشــكال التميــيز 
ضد املرأة 

تالحظ اللجنة أن عام ٢٠٠٤ يصادف الذكرى السنوية اخلامسة والعشـرين العتمـاد 
اجلمعية العامة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. ومنـذ ذلـك احلـني، أصبـح 
ما جمموعة ١٧٥ دولة طرفا يف االتفاقية. وتوافق اللجنة علـى أن ُتسـجل هـذه املناسـبة حبـدث 
احتفـايل يف الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة. وتوصـي اللجنـة بـــأن ُيخصــص هلــذا 
الغرض، اجتماع واحد يف اجللسات العامة للجمعية العامة، يف وقت قريـب جـدا مـن مواعيـد 
النظر يف البند املعين بالنهوض باملرأة يف اللجنة الثالثة، وتشجع الدول األعضـاء علـى املشـاركة 

يف هذا احلدث على أعلى مستوى. 
 

املقرر ٣٠/ثالثا 
حالة املرأة يف العراق 

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة املرأة يف العراق (انظر املرفق الثاين). 
 

اإلجراء املتخذ بشأن البند ٦  باء -
اختذت اللجنة إجراء بشأن البند ٦ من جدول األعمال كما يلي:  - ٨

أحاطت اللجنة علما مع التقدير باملسودة املنقحة لتوصية اللجنة العامة بشـأن  (أ)
الفقرة ١ من املادة ٤ من االتفاقيـة فيمـا يتعلـق بالتدابـري اخلاصـة املؤقتـة، الـيت أكملتـها السـيدة 
شـوب شـيلينغ، والسـيدة بـاتن والسـيد فلنترمـان. واعتمـدت اللجنـة املسـودة بصيغتـها املعدلـــة 

الحقا. 
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واسـتعرضت اللجنـة إجراءاهتـا إلعـداد التوصيـات العامـــة(٢) وبرنــامج عملــها  (ب)
الطويـل األجـل واملواضيـع الـيت حـددت لصياغـة التوصيـات العامـة. ووافقـت اللجنـة علـــى أن 
تكون التوصية العامة التالية بشأن املادة ٢ من االتفاقية، وسيبدأ العمل فيها يف الـدورة احلاديـة 
والثالثـني للجنـة يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٤. ووفقـا لذلـــك، ســتعقد املرحلــة األوىل مــن العمليــة، 
أي املناقشـات العامـة وتبـادل اآلراء حـول موضـوع التوصيـة العامـة املقترحـة خـــالل اجتمــاع 
مفتـوح للجنـة يف الـدورة احلاديـة والثالثـني. وتشـجع الوكـــاالت املتخصصــة وهيئــات األمــم 
ـــى املشــاركة يف املناقشــة وإعــداد  املتحـدة األخـرى باإلضافـة إىل املنظمـات غـري احلكوميـة عل
ورقات معلومات أساسية غـري رمسيـة عنـد االقتضـاء. وطلـب إىل األمانـة العامـة التعريـف هبـذا 

املقرر على نطاق واسع لتيسري مسامهات تلك الكيانات من األعمال التحضريية. 
 

اإلجراء املتخذ بشأن البند ٧  جيم -
أحاطت اللجنة علما مبيعادي انعقاد دورتيها احلادية والثالثـني والثانيـة والثالثـني (مـن  - ٩
ـــاير ٢٠٠٥ علــى التــوايل).  ٦ إىل ٢٣ متـوز/يوليـه ٢٠٠٤ ومـن ١٠ إىل ٢٨ كـانون الثـاين/ين
وسيجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورتني الثانية والثالثني واحلاديـة والثالثـني يف الفـترة 
من ٢٦ إىل ٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٤ ومن ٣١ كـانون الثـاين/ينـاير إىل ٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٥ 
علـى التـوايل. وسـتعقد الدورتـان الرابعـة واخلامسـة للفريـق العـــامل املعــين بالبالغــات املقدمــة 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٤  مبوجـب الـربوتوكول االختيـاري يف الفـترة مـن ٣٠ حزيـران/يونيـه إىل ٢ مت

والفترة من ٣١ كانون الثاين/يناير إىل ٤ شباط/فرباير ٢٠٠٥، على التوايل. 
وأكدت اللجنة على أهنا ستنظر، يف دورهتا احلادية والثالثني، يف التقارير التالية:  - ١٠

التقارير الدورية األول والثاين والثالث:  (أ)
أنغوال: 
مالطة: 
التفيا: 

التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس:  (ب)
غينيا االستوائية: 

التقارير الدورية اخلامسة:  (ج)
ينغالديش: 

اجلمهورية الدومنيكية: 
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إسبانيا: 
تقرير متابعة:  (د)

األرجنتني: 
واتفقت اللجنة أيضا على النظر يف التقارير التالية يف دورهتا الثانية والثالثني:  - ١١

التقارير األوىل:  (أ)
ساموا (التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقريرين الدوريني الثاين والثالث)؛ 

الوس (التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثـالث والرابـع 
واخلامس)؛ 

التقارير الدورية:  (ب)
اجلزائر (التقرير الدوري الثاين)؛ 

كرواتيا (التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث)؛ 
غابون (التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس)؛ 

إيطاليا (التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس)؛ 
باراغواي (التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع)؛ 

تركيا (التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس). 
وحددت اللجنة االجتماعات اليت ستحضرها رئيسة اللجنة أو من ينوب عنـها خـالل  - ١٢
عام ٢٠٠٤، وبالتحديد: الدورة الثامنة واألربعون للجنة وضع املرأة؛ والدورة السـتون للجنـة 
حقـوق اإلنسـان، واالجتمـاع الثـالث املشـترك بـني اللجـــان هليئــات حقــوق اإلنســان املنشــأة 
مبوجب معاهدات واالجتماع السادس عشر لرؤساء هيئـات حقـوق اإلنسـان املنشـأة مبوجـب 
معـاهدات؛ والـدورة التاسـعة واخلمسـون للجمعيـة العامـة (اللجنـة الثالثـة واحلـــدث االحتفــايل 

بالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين العتماد اجلمعية العامة لالتفاقية). 
وواصلت اللجنة النظر يف التدابري لتعزيز فعاليــة أسـاليب عملـها. وناقشـت، علـى حنـو  - ١٣
خاص، خيار النظر يف التقارير الدورية املقدمة مبوجب املادة ١٨ من االتفاقيـة يف أفرقـة عاملـة 
موازية، بناء على مذكرة معلومات أساسية أعدهتا األمانة بشأن اآلثار املترتبة على هـذا اخليـار 
). وذُكـرت أيضـا بدائـل أخـرى، مثـل متديــد  CEDAW/C/ ٢٠٠٤/I/٤.Add/والطرائـق املمكنـة (٢
الدورتني السنويتني للجنة ملدة أسبوع لكـل منـهما وعقـد دورات اسـتثنائية (ثالثـة). ووافقـت 
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اللجنـة علـى النظـر مـرة أخـرى يف أسـاليب عملـها يف االجتمـاع غـري الرمسـي املقـرر عقـــده يف 
أيار/مايو يف أوترخت، هولندا، (انظـر أدنـاه) حيـث سـتويل أيضـا املزيـد مـن االعتبـار لطرائـق 

النظر يف التقارير الدورية يف أفرقة عاملة موازية. 
ورحبت اللجنة مع التقديـر بـالدعوة املقدمـة مـن حكومـة هولنـدا لعقـد اجتمـاع غـري  - ١٤
ــار/مـايو ٢٠٠٤ يف أوترخـت، هولنـدا، يسـتضيفه املعـهد  رمسي للجنة يف الفترة من ٥ إىل ٧ أي
اهلولندي حلقوق اإلنسان. وأعربت عن عرفاهنا للسيد سـيز فلينترمـان ملبادرتـه للحصـول علـى 
هذه الدعوة، واستعداده لتحضري االجتماع، بالتنسيق مع األمانة. ومت االتفـاق علـى أن يكـون 
احملور الرئيسي لالجتماع، أساليب عمل اللجنة. وستناقش اللجنة، على حنو خـاص: النظـر يف 
تقارير الدول األطراف؛ والتعليقات اخلتامية؛ وخيـار االجتمـاع يف أفرقـة عاملـة موازيـة للنظـر 
يف التقـارير الدوريـة؛ والوثيقـة األساسـية املوسـعة واملبـادئ التوجيهيـة املتسـقة لتقـدمي التقــارير. 
وسيتم توفري بعض الوقت أيضا الستثارة األفكار بشأن مضمــون التوصيـة العامـة التاليـة للجنـة 

بشأن املادة ٢ من االتفاقية وهنجها. 
ـــود يف ١٦ متــوز/يوليــه ٢٠٠٣ مــع  وأشـارت اللجنـة، متابعـة الجتماعـها املغلـق املعق - ١٥
الـدول األطـراف الـيت تـأخرت تقاريرهـا أكـثر مـن مخـــس ســنوات وزيــادة توضيــح تدابريهــا 
التصاعدية للتشجيع على تقدمي التقـارير، مبـا يف ذلـك الرسـالة املوجهـة مـن رئيسـة اللجنـة إىل 
تلك الدول الـ ٢٩ اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرهـا األوليـة أكـثر مـن مخـس سـنوات حـىت ١٨ 
متوز/يوليه ٢٠٠٣،(٣) إىل أن دوال قليلـة قدمـت تقاريرهـا األوليـة. وأبلغـت عـدة دول أخـرى 
ــا  الرئيسـة أو األمانـة عـن حالـة إعـداد تقاريرهـا. وقـررت اللجنـة تقييـم احلالـة مـرة أخـرى فيم
يتعلق بعدم تقدمي التقارير األولية يف دورهتا احلادية والثالثـني وأن تؤجـل، يف الوقـت احلـاضر، 
اجتمـاع املتابعـة املقـرر عقـده يف الـدورة احلاديـة والثالثـني مـع الـدول الـيت ســـتكون تقاريرهــا 
األولية قد تأخرت أكثر من مخس سنوات يف أيار/مايو ٢٠٠٤. وسيتأثر اختاذ أي إجراء آخر 
يف هذا الصدد أيضا بقدرة اللجنة على النظر، خالل فترة زمنية معقولة، يف التقارير الواردة. 

وأعربت اللجنة عن خيبة أملها لعدم تلقيها أي رد من حكومة اهلنـد اسـتجابة لطلـب  - ١٦
اللجنة يف دورهتا املاضية. ولذلك، قررت اللجنة أن تطلب إىل احلكومة مرة أخـرى أن تبلغـها 
بـاملوعد املتوقـع لتقـدمي تقريرهـا اجلـامع للتقريريـن الدوريـني الثـاين والثـالث (الـــيت كــان جيــب 
تقدميـهما يف ٨ آب/أغسـطس ١٩٩٨ و ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ علـى التـوايل)، مبـا يف ذلـك 
معلومات عن األحداث يف غوجـارات وتأثريهـا علـى املـرأة. وقـررت اللجنـة أيضـا أن تطلـب 
رئيسـتها اجتماعـا مـع املمثـل الدائـم للـهند لـدى األمـم املتحـدة أثنـاء حضـوره للـدورة الثامنـــة 
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واألربعـني للجنـة وضـع املـرأة يف آذار/مـارس ٢٠٠٤ مـن أجـل التمـاس توضيـح مـن احلكومــة 
بشأن حالة إعداد التقرير املذكور أعاله. 

ووافقــت اللجنــة علــى إدراج حملــة عامــة عــن أســاليب عملــها احلاليــة، يف تقريرهـــا  - ١٧
السـنوي، مـن أجـل جعـل هـــذه األســاليب أكــثر شــفافية وأيســر الطــالع الــدول األطــراف 
واجلهات املهتمة األخرى عند تنفيذ االتفاقية، مبـا يف ذلـك، وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمـها 

وصناديقها ومنظمات اجملتمع املدين. 
 

اإلجراء املتخذ بشأن البند ٨  دال -
عقــد الفريــق العــامل املعــين بالرســائل املوجهــة مبوجــــب الـــربوتوكول االختيـــاري،  – ١٨
التـابع للجنـة، دورتـه الثالثـة يف الفـترة مـن ٧ إىل ٩ كـانون الثـاين/ينـــاير ٢٠٠٤. واســتعرض، 
مــن بــني مســائل أخــرى، ممارســات هيئــــات حقـــوق اإلنســـان األخـــرى املنشـــأة مبوجـــب 
معـاهدات فيمـا يتعلـق بالتدابـري املؤقتـة اسـتنادا إىل مذكـرة معلومـــات أساســية أعدهتــا األمانــة 
ـــق العــامل، مــن مجلــة أمــور، أن يســجل  ). وقـرر الفري CEDAW/C/ ٢٠٠٤ /I/WGCOP/WP. ٢)
رسـالته الثالثـة، وأن تتضمـن طلبـات اختـاذ تدابـري مؤقتـة، طلبـا بـالرد بشـأن اخلطـوات املتخــذة 
مــن جــانب الدولــة الطــرف املعنيــة خــالل فــــترة زمنيـــة حمـــددة. وأحـــاطت اللجنـــة علمـــا 
بتقريـــــر الفريــــق العامـــــل املعــــين بالرسائــــل املوجهــة مبوجــب الربوتوكــــول االختيــــــــاري 

) وباملقررات اليت اعتمدها الفريق العامل.  CEDAW/C/ ٢٠٠٤ /I/WGCOP/L. ١)
وواصلت اللجنة عملها مبوجب املادة ٨ من الربوتوكول االختياري.  - ١٩

 
مسائل أخرى  هاء -

ويف اجللسة ٦٢٩، ألقت رئيسة جلنـة وضـع املـرأة، السـيدة كيونـغ – واكـانغ، كلمـة  - ٢٠
أمام اللجنة. 

ــاين/ينـاير؛ ألقـت رئيسـة فـرع املعـاهدات  ويف اجللسة ٦٤٢ املعقودة يف ٢٢ كانون الث - ٢١
واللجنة مبفوضية حقوق اإلنسان، السيدة ماريا فرانسيسكا ازي شـارين، كلمـة أمـام اللجنـة. 
وقدمـت آخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن التطـورات األخـرية، مبـــا يف ذلــك عــادة هيكلــة 
خدمات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واليت مقرها جنيف: وجيري العمل حاليا يف متابعـة 
ـــاع رؤســاء اهليئــات املنشــأة مبوجــب  توصيـات االجتمـاع الثـاين املشـترك بـني اللجـان واجتم
معـاهدات حقـوق اإلنسـان، وهـي التوصيـات املتعلقـة بـإعداد وثيقـة أساسـية موسـعة وتقـــارير 

تنصب على معاهدات بعينها وعلى األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية حقوق اإلنسان. 
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ويف ٢٩ كـانون الثـاين/ينـاير، اجتمعـت اللجنـة يف جلسـة مغلقـــة مــع الســيدة يــاكني  - ٢٢
ارتورك، املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه.  

احلواشي 

 .( A/ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٣٨ (٥٨/٣٨ (١)
) الفقرة ٤٨٢.  A/ ٥٢/٣٨.Rev/الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ٣٨ (١ (٢)

)، الفقـرة ٣٦٩، املرجـع نفســـه،  A/ انظـر املرجـع نفسـه، الـدورة السـابعة واخلمسـون، امللحـق رقـم ٣٨ (٥٧/٣٨ (٣)
)، الفقرات ٤٥٣-٤٥٦.  A/ الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٣٨ (٥٨/٣٨
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 املرفق األول 
التوصية العامة رقم ٢٥ بشأن الفقرة ١ من املادة ٤ من اتفاقيـة القضـاء 

   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتـة 
احملتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  ١١٠-٢أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية: هدف االتفاقية والغرض منها  ٣١٠-١٤ثانيا -
مغزى ونطاق التدابـري اخلاصـة املؤقتـة يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥١٣-٢٤ضد املرأة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . العالقة بني الفقرتني ١ و٢ من املادة ٤ ١٥١٣-١٦ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املصطلحات الفنية  ١٧١٣بـــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر الرئيسية للفقرة ١ من املادة ٤  ١٨١٤-٢٤جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات املوجهة للدول األطراف  ٢٥١٦-٣٩رابعا -
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مقدمة  أوال -
قررت اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة يف دورهتـا العشـرين (١٩٩٩)،  - ١
عمال باملادة ٢١ من االتفاقية، أن تضع تفاصيل توصية عامة بشأن الفقرة ١ مـن املـادة ٤ مـن 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. وأعـتزم أن تعتمـد هـذه التوصيـة، يف مجلـة 
ـــابعة،  أمـور، علـى التوصيـات العامـة السـابقة، مبـا فيـها التوصيـات العامـة رقـم ٥ (الـدورة الس
١٩٨٨) بشـأن التدابــــري اخلاصـــــة املؤقتـة، ورقـم ٨ (الـدورة السـابعة، ١٩٨٨) بشـأن تنفيـــذ 
املـادة ٨ مـن االتفاقيـة، ورقـم ٢٣ (الـدورة السادسـة عشـرة، ١٩٩٧) بشـأن املـــرأة يف احليــاة 
العامة، فضال عن تقارير الدول األطراف وعلى التعليقات اخلتامية للجنة بشأن تلك التقارير. 
وهبذه التوصية العامة، هتدف اللجنة إىل توضيح طبيعة ومغزى الفقـرة ١ مـن املـادة ٤  - ٢
مـن أجـل تيسيــر وضمـان اسـتفادة الـدول األطـراف منـها اســـتفادة تامــة يف تنفيــذ االتفاقيــة. 
واللجنة تشجع الدول األطراف علـى ترمجـة هـذه التوصيـة العامـة إىل اللغـات الوطنيـة واحملليـة 
وأن تنشرها على نطاق واسع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيـة للحكومـات، مبـا 
يف ذلك اهلياكل اإلدارية، فضـال عـن اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك، وسـائط اإلعـالم، والدوائـر 

األكادميية، ورابطات ومؤسسات حقوق اإلنسان واملرأة. 
 

معلومات أساسية: هدف االتفاقية والغرض منها  ثانيا -
االتفاقيـة هـي صـك دينـامي. ومنـذ اعتمـــاد االتفاقيــة يف عــام ١٩٧٩ قــامت اللجنــة  - ٣
وغريهـا مـن اجلـهات الفاعلـة علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل باملسـامهة مـــن خــالل التفكــري 
التقدمي يف توضيح وتفهم املضمون املوضوعي ملواد االتفاقية والطابع احملدد للتمييز ضـد املـرأة 

واألدوات الالزمة ملكافحة هذا التمييز. 
إن نطاق ومغزى الفقـرة ١ مـن املـادة ٤، جيـب أن حيـددا يف سـياق اهلـدف والغـرض  - ٤
الشاملني لالتفاقية اللذين مها القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة بغيـة حتقيـق مسـاواة 
املـرأة القانونيـة والفعليـة بـالرجل يف التمتـع حبقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية اخلاصـة هبـــا. 
وعلى الدول األطراف يف االتفاقية التزام قانوين باحترام ومحاية وتعزيز وإعمال حق املرأة هـذا 
يف عدم التمييز ضدها وضمان مناء املرأة والنهوض هبا لكـي يتسـىن حتسـني موقفـها إىل موقـف 

تتمتع فيه باملساواة القانونية والفعلية بالرجل. 
وتتجـاوز االتفاقيـة مفـهوم التميـيز املسـتخدم يف كثـري مـن املعايـري والقواعـد القانونيـــة  - ٥
الوطنية والدولية. ويف الوقت الذي حتظر فيه هذه املعايري والقواعد التمييز علـى أسـاس اجلنـس 
وحتمي كل من الرجل واملرأة من املعاملة الـيت تنطـوي علـى أوجـه متيـيز تعسـفية وغـري عادلـة، 
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و/أو ال مربر هلا، تركز االتفاقية على التمييز ضد املرأة، مؤكدة أن املرأة قد عانت ومـا زالـت 
تعاين من خمتلف أشكال التمييز لكوهنا امرأة. 

ــام  إن قـراءة للمـواد مـن ١ إىل ٥ و ٢٤ معـا، وهـي الـيت تشـكل اإلطـار األساسـي الع - ٦
جلميع املواد املوضوعيـة لالتفاقيـة، تبـني أن مثـة التزامـات ثالثـة أساسـية بالنسـبة جلـهود الـدول 
األطراف الرامية إىل القضاء على التمييز ضـد املـرأة. وينبغـي تنفيـذ هـذه االلتزامـات بأسـلوب 
متكامل وأن يتسع نطاقها إىل ما يتجاوز التزام قانوين رمسـي خـالص باملسـاواة يف املعاملـة بـني 

املرأة والرجل. 
أوال، التزام الدول األطراف هو ضمان أال يكون هناك متيـيز مباشـر أو غـري مباشـر(١)  - ٧
ضد املرأة يف قوانينها وأن حتمي املـرأة مـن التميـيز الـذي ترتكبــه السـلطات العامـة أو السـلطة 
القضائيــة أو املنظمــات أو الشــركات أو األشــخاص العــــاديون يف ميـــداين األنشـــطة العامـــة 
واألنشطة اخلاصة من جانب احملاكم اخلاصة وكذلك عن طريق اجلزاءات وغريهـا مـن وسـائل 
االنتصاف. وثانيا، التزام الدول األطـراف بتحسـني وضــع املـرأة الفعلـي مـن خـالل سياسـات 
عامـة وبرامـــج حمــددة وفعالــة. وثالثــا، الــتزام الــدول األطــراف مبعاجلــة العالقــات اجلنســانية 
السائدة(٢) ومعاجلة استمرار القوالب النمطية القائمة علـى نوع اجلنـس والـيت تؤثـر علـى املـرأة 
ال من خالل التصرفات الفردية فحسب بل أيضا يف القانون أو اهلياكل واملؤسسـات القانونيـة 

واجملتمعية. 
ومن رأي اللجنة، أن اتباع هنج رمسي قانوين أو برنـاجمي خـالص ليـس كافيـا لتحقيـق  - ٨
املساواة الفعلية للمرأة بالرجل، اليت تفسـرها اللجنـة بوصفـها مسـاواة موضوعيـة. وإضافـة إىل 
ذلك، تتطلب االتفاقية أن تعطى املـرأة بدايـة مسـاوية وأن جيـري متكينـها بتوفـري بيئـة مسـاعدة 
لتحقيق املساواة يف النتائج، وال يكفي ضمان أن تعـامل املـرأة معاملـة مطابقـة ملعاملـة الرجـل، 
بل جيب أن تؤخذ يف االعتبار الفروق البيولوجيـة فضـال عـن تلـك املكونـة اجتماعيـا أو ثقافيـا 
فيمــا بــني املــرأة والرجــل، وحتــت بعــض الظــروف، ســيلزم معاملــة املــرأة والرجــل بشـــكل 
غري متطابق ملعاجلة هذه الفروق. والسعي لتحقيق اهلدف املتمثل يف املساواة املوضوعيـة يدعـو 
أيضا إىل وضع استراتيجية فعالة هتدف إىل التغلـب علـى ضعــف متثيــل النســاء وإعـادة توزيـع 

املوارد والسلطة بني الرجل واملرأة. 
إن املساواة يف النتائج هو املـرادف املنطقـي للمسـاواة الفعليـة أو املسـاواة املوضوعيـة.  - ٩
وهـذه النتـائج قـد تكـون ذات طـابع كمـي أو كيفـي، أي أن تتمتـع املـرأة حبقوقـها يف خمتلـــف 
امليادين بأعداد مساوية تقريبا للرجل، وأن تتمتع مبستويات الدخل نفسها، واملسـاواة يف اختـاذ 

القـرار بنفس القدر من النفوذ السياسي، وأن تتمتع املرأة بعدم التعرض للعنف. 
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ولن يتحسن وضـع املرأة ما دامت األسباب األساسية للتميـيز ضدهـا ولعـدم املسـاواة  - ١٠
الذي تعاين منه مل تعـاجل بشـكل فّعـال. إن حيـاة كـل مـن املـرأة والرجـل جيـب أن ينظـر إليـها 
بطريقة تشمل مجيع الظروف احمليطة ذات الصلة، كما جيب اعتماد تدابـري هتـدف إىل التحـوُّل 
احلقيقي يف الفرص واألعراف والنظم حبيث ال تصبـح قائمـة علـى النمـاذج الذكوريـة للسـلطة 

واألمناط احلياتية واليت حددت تارخييا. 
إن االحتياجات واخلربات الدائمة للمرأة اليت حتددها طبيعتها البيولوجية ينبغي أن متيز  - ١١
عن احتياجاهتا األخرى اليت قد تكـون نتيجـة للتميـيز ضـد املـرأة يف املـاضي أو يف احلـاضر مـن 
جـانب عنـاصر فاعلـة فرديـة، أو أيديولوجيـة نـوع اجلنـس السـائدة، أو مبظـاهر هـذا التميــيز يف 
اهلياكل واألعراف االجتماعية والثقافية. ويف الوقت الـذي تتخـذ فيـه حاليـا خطـوات للقضـاء 
على التمييز ضد املرأة، قد تتغري احتياجات املرأة أو ختتفي أو تصبح احتياجات لكل من املرأة 
والرجـل. ولـذا، فـإن الرصـد املتواصـل للقوانـــني والــربامج واملمارســات املوجهــة حنــو حتقيــق 
املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة هو أمـر الزم لتفـادي اسـتمرار املعاملـة غـري املتطابقـة الـيت 

قد ال يكون هلا أي مربر بعد ذلك. 
ـــاهتن مــن التميــيز املوجـَّـــه  ومثـة فئـات مـن النسـاء، الـاليت قـد يعـانني، إضافـة إىل معان - ١٢
ضدهـن بسبب كوهنن نساء، من التمييز املتعدد األشكـال القائم على أسباب إضافية من قبيـل 
ــــة، أو الســـن، أو الطبقـــة، أو الطائفـــة  العنصــر أو اهلويــــــــة العرقيــــــــة أو الدينيــة، أو اإلعاق
االجتماعية أو غري ذلك من العوامل. وهذا التمييز قد يؤثر على هذه الفئات من النساء بصفـة 
أساسية أو يؤثر عليهن بدرجة خمتلفة أو بأشـكال خمتلفـة عـن تأثـريه علـى الرجـل. وقـد حتتـاج 
الـدول األطـراف إىل اختـاذ تدابـري خاصـة مؤقتــة وحمـــددة للقضــاء علــى هــذا التميــيز املتعــدد 

األشكال ضـد املـرأة، وآثـاره السلبية املضاعفة عليها. 
وإضافة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هنــاك صكـوك أخـرى  - ١٣
مـن الصكـوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان ووثـائق السياسـات العامـة املعتمـدة يف منظومـة األمـــم 
املتحدة تتضمـن أحكاما بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة لدعم حتقيق املساواة. ويـرد وصـف هـذه 
التدابري باستعمال اصطالحات خمتلفة كما خيتلف أيضا املعىن والتفسري املعطيـان هلـذه التدابـري. 
وتـأمل اللجنـة يف أن تسـاهم هـذه التوصيـة العامـة بشـــأن الفقــرة ١ مــن املــادة ٤ يف توضيــح 

االصطالحات(٣). 
ـــت يف  واالتفاقيــة تسـتهدف األبعـاد التمييزيـة للظـروف اجملتمعيـة والشـفافية الـيت حدث - ١٤
املاضي واحلاضر واليت تعيق متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية اخلاصـة هبـا. وهـي 
هتدف إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبا يف ذلك القضاء على أســباب ونتـائج 
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عدم املساواة الفعلية املوضوعية اليت تعاين منها. وعلى ذلك فإن تطبيق التدابـري اخلاصـة املؤقتـة 
وفقا لالتفاقية هو أحد الوسائل لبلـوغ املسـاواة الفعليـة أو املوضوعيـة للمـرأة وليـس كاسـتثناء 

من قاعدتـي عدم التمييز واملسـاواة. 
 

مغزى ونطاق التدابري اخلاصة املؤقتة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  ثالثا -
 التمييز ضد املرأة 

املادة ٤، الفقرة ١ 
ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعليـة 
بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يستتبع بـأي حـال، كنتيجـة 
له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلـة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل هبـذه التدابـري عندمـا 

تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت. 
 

املادة ٤، الفقرة ٢ 
ال يعتـرب اختـاذ الـدول األطـراف تدابـري خاصـة تسـتهدف محايـة األمومـة، مبـا يف ذلــك 

التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا. 
 

العالقة بني الفقرتني ١ و ٢ من املادة ٤  ألف -
مثـة فرق واضح بني الغرض من ”التدابري اخلاصة“ حتت الفقرة ١ من املـادة ٤ وتلـك  - ١٥
املتعلقـة بـالفقرة ٢. فـالغرض مـن الفقـرة ١ مـن املـادة ٤ هـو التعجيـل بتحســـني وضـــع املــرأة 
لتحقيـق مسـاواهتا الفعليـة أو املوضوعيـة بـالرجل وإلحـــداث التغيــريات اهليكليــة واالجتماعيــة 
ـــك  والثقافيـة الضروريـة لتصحيـح األشـكال واآلثـار املاضيـة والراهنـة للتميـيز ضـد املـرأة وكذل

لتوفري تعويض هلا. وهذه التدابري ذات طابع مؤقت. 
وتنـص الفقرة ٢ من املادة ٤ على معاملـة املرأة والرجـل بشـكل غـري متطابــق بسـبب  - ١٦
الفروق البيولوجية بينهمـا. وهذه التدابري ذات طابع دائم، على األقل حىت حيــني الوقـت الـذي 
ــــادة ١١ إجـــراء  تبـــرر فيــه املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة املشــار إليــها يف الفقــرة ٣ مــن امل

استعراض هلا. 
 

املصطلحات الفنية  باء -
تستخدم األعمال التحضريية لالتفاقيـة مصطلحـات خمتلفـة لوصـف ”التدابـري اخلاصـة  - ١٧
املؤقتة“ الواردة يف الفقرة ١ من املادة ٤. وقـد اسـتخدمت اللجنـة نفسـها يف توصياهتـا العامـة 
ـــري  السـابقة مصطلحـات خمتلفـة. وتسـاوي الـدول األطـراف يف كثـري مـن األحيـان بـني ”التداب
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ـــا التصحيحــي والتعويضــي والتعزيــزي ومصطلحــات ”العمــل اإلجيــايب“  اخلاصـة“ يف معناه
و ”اإلجراءات اإلجيابية“ و ”التدابري اإلجيابية“ و ”التمييز العكسي“ و ”التميـيز اإلجيـايب“. 
وتظـهر هـذه املصطلحـات مـن املناقشـات وخمتلـف املمارسـات الـيت توجـد يف ظـروف وطنيـــة 
خمتلفــة(٤). ويف هــذه التوصيــة العامــة، ووفقــا ملمارســة اللجنــة يف النظــــر يف تقـــارير الـــدول 
األطـراف، ال تسـتخدم اللجنـة إال مصطلـــح ”التدابــري اخلاصــة املؤقتــة“ حســبما تدعــو إليــه 

الفقرة ١ من املادة ٤. 
 

العناصر الرئيسية للفقرة ١ من املادة ٤  جيم -
وينبغي أن هتدف التدابـري املتخـذة مبوجـب الفقـرة ١ مـن املـادة ٤ مـن جـانب الـدول  - ١٨
األطـراف إىل التعجيـل بتحقيـق مشـــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة يف امليــادين السياســي أو 
االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو أي ميدان آخر. وتنظر اللجنة إىل تطبيـق هـذه التدابـري 
ال على أنه استثناء من قـاعدة عـدم التميـيز بـل علـى أنـه تـأكيد لكـون التدابـري اخلاصـة املؤقتـة 
جزءا من استراتيجية ضرورية من جانب الـدول األطـراف موجهـة إىل حتقيـق املسـاواة الفعليـة 
ـــوق اإلنســان واحلريــات األساســية اخلاصــة هبــا.  أو املوضوعيـة للمـرأة بـالرجل يف التمتـع حبق
وبالرغم من أن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة غالبا ما يعاجل آثار التميـيز ضـد املـرأة يف املـاضي، 
فإن التزام الـدول األطـراف مبوجـب االتفاقيـة بتحسـني وضــع املـرأة والوصـول بـه إىل موقـف 
املساواة الفعلية أو املوضوعيـة بـالرجل هـو الـتزام قـائم بصـرف النظـر عمـا إذا كـان هنـاك أي 
دليل على حدوث متييز يف املاضي. وترى اللجنة أن الـدول األطـراف الـيت تعتمـد وتنفـذ هـذه 

التدابري مبوجب االتفاقية ال متيز ضد الرجل. 
وينبغي للدول األطراف أن متيز بوضوح بـني التدابـري اخلاصـة املؤقتـة املتخـذة مبوجـب  - ١٩
الفقـرة ١ مـن املـادة ٤ والراميـة إىل تعجيـل حتقيـق هـدف حمـــدد للمــرأة هــو املســاواة الفعليــة 
أو املوضوعيـة، أو غريهـا مـــن السياســات االجتماعيــة العامــة املعتمــدة لتحســني حالــة املــرأة 
والطفلة. وليس كل التدابري اليت حيتمل أن تكون، أو ستكون، مؤاتية للمرأة هي تدابري خاصة 
ــــة  مؤقتــة. وتوفــري الظــروف العامــة الالزمــة لضمــان احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصادي
واالجتماعية والثقافية للمرأة والطفلة واليت هتدف أن تكفل هلما حيـاة مفعمـة بالكرامـة وعـدم 

التمييز ال ميكن القول بأنه من التدابري اخلاصة املؤقتة. 
وتنص الفقرة ١ من املـادة ٤ صراحـة علـى الطـابع ”املؤقـت“ هلـذه التدابـري اخلاصـة.  - ٢٠
وعلى ذلك ينبغي أال تعترب هذه التدابري ضرورية إىل األبد، حىت وإن كان معىن ”مؤقت“ قـد 
يؤدي، يف الواقع، إىل تطبيق هذه التدابري لفترة طويلة من الزمن. وينبغي أن حيدد مـدة سـريان 
تدبري خاص مؤقت بل بنتيجته الوظيفية استجابة ملشكلة حمـددة وليـس بفـترة مـن الزمـن سـبق 
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تعيينها. وجيب إهناء التدابري اخلاصة املؤقتـة عندمـا تتحقـق النتـائج املرجـوة منـها وتــدوم لفتــرة 
من الزمـن. 

ومصطلح ”خاصة“ وإن كان يتمشى مع مقوالت حقوق اإلنسان، حيتـاج أيضـا إىل  - ٢١
أن يفسر بعناية. فأحيانا يؤدي استعماله إىل إظهار املرأة والفئـات الـيت تتعـرض للتميـيز مبظـهر 
الضعيـف القـابل للتـأثر بسـهولة والـذي حيتـاج إىل تدابـري إضافيـة أو ”خاصـة“ لكـــي ُيشــارك 
ويتنافس يف اجملتمع. ومع ذلك، فاملعىن احلقيقـي ملصطلـح ”خاصـة“ يف صياغـة الفقـرة ١ مـن 

املادة ٤ هو أن التدابري هتدف إىل خدمة غرض حمدد. 
ــــح ”تدابـــري“ جمموعـــة كبـــرية مـــن خمتلـــف األدوات والسياســـات  ويشــمل مصطل - ٢٢
واملمارسات التشريعية والتنفيذية واإلدارية وغري ذلك مـن األدوات والسياسـات واملمارسـات 
التنظيميـة مـن قبيـل برامـج توسـيع نطـاق وصـول اخلدمـات أو برامـج الدعـم، وختصيــص و/أو 
إعادة ختصيص املـوارد؛ واملعاملـة التفضيليـة، والتوظيـف والتعيـني والترقيـة للفئـات املسـتهدفة؛ 
ووضع أهداف رقمية مقرونة جبدول زمين؛ ونظم األنصبة. وسيتوقف اختيـار ”تدبـري“ معـني 
على الظروف اليت جيري فيها تطبيق الفقرة ١ من املادة ٤ وعلـى اهلـدف احملـدد الـذي يـهدف 

إىل حتقيقه. 
إن اعتماد وتنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة، قد يؤدي إىل مناقشة ملؤهالت وأحقيـة الفئـة  - ٢٣
أو األفراد املستهدفني هبا، وإىل حجة تساق ضد منح النساء الاليت يزعم أهنن ذوات مؤهـالت 
أقل األفضلية على الرجال يف جماالت من قبيل السياسة، والتعليم والعمالة. وملا كانت التدابـري 
اخلاصة املؤقتة هتدف إىل التعجيل بتحقيق املساواة الفعليــة أو املوضوعيـة، فـإن املسـائل املتعلقـة 
بـاملؤهالت واألحقيـــة، وال ســيما يف جمــال العمالــة يف القطــاعني العــام واخلــاص، حتتــاج إىل 
استعراضها بعناية من حيث انطوائها على أي حتـيز قائــم علـى أسـاس نـوع اجلنـس حيـث أهنـا 
ـــني أو االختيــار أو االنتخــاب لشــغل املنــاصب العامــة  حمـددة معياريـا وثقافيـا. وبالنسـبة للتعي
والسياسية، ثـمـة عوامـل أخـرى خالفـا للمؤهـالت واألحقيـة، مبـا فيـها تطبيـق مبـادئ العدالـة 

الدميقراطية واالختيار االنتخايب، قد يكون هلا أيضا دور تؤديه. 
ويلـزم تطبيق الفقرة ١ من املادة ٤، مقروءة باالقتران مع املواد ١، ٢، ٣، ٥ و ٢٤،  - ٢٤
فيما يتعلق باملواد ٦ إىل ١٦، اليت تنص على أن تقوم الـدول األطـراف ”باختـاذ مجيـع التدابـري 
املالئمة“. وبالتايل، ترى اللجنة أن الدول األطراف ملزمة باعتماد وتنفيذ تدابري خاصة مؤقتـة 
فيما يتعلق بـأي مـن هـذه املـواد، إذا أمكـن بيـان أن هـذه التدابـري ضروريـة ومالئمـة للتعجيـل 

بتحقيق اهلدف الشامل أو احملدد املتمثل يف حتقيق املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة. 
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التوصيات املوجهة إلـى الدول األطراف  رابعا –
ـــدم اعتمــاد،  ينبغـي أن تتضمـن تقـارير الـدول األطـراف معلومـات عـن اعتمـاد، أو ع - ٢٥
ـــادة ٤، مــن االتفاقيــة، ويفضــل أن تلــتزم الــدول  تدابـري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن امل

األطراف مبصطلح ”التدابري اخلاصة املؤقتة“، لتفادي اخللط. 
وينبغي للدول األطراف أن متـيز بوضـوح بـني التدابـري اخلاصـة املؤقتـة الـيت هتـدف إىل  - ٢٦
التعجيل بتحقيق هدف حمدد، يتمثل يف املساواة الفعلية أو املوضوعية للمـرأة، وغـري ذلـك مـن 
السياسات االجتماعية العامة املعتمـدة واملنفـذة لتحسـني حالـة املـرأة والطفلـة. وينبغـي للـدول 
األطراف أن تراعي أنه ليسـت كـل التدابـري الـيت حيتمـل أن تكـون مؤاتيـة للمـرأة، أو سـتكون 

كذلك، تصلح ألن تكون تدابري خاصة مؤقتة. 
وينبغي للدول األطراف أن حتلل ظـروف حالـة املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة، فضـال  - ٢٧
عن اجملال احملدد املستهدف، عند تطبيقها للتدابري اخلاصة املؤقتة لتعجيل حتقيق املساواة الفعليـة 
أو املوضوعية للمرأة. وينبغي هلا أن تقيِّم أثر التدابري اخلاصة املؤقتة احملتمــل فيمـا يتعلـق هبـدف 
معني يف ظروفها الوطنية، وأن تعتمد تلك التدابري اخلاصة املؤقتة، اليت ترى أهنا األكثر مالءمـة 

للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة. 
وينبغي للدول األطراف أن توضح أسـباب تفضيـل أحـد أنـواع التدابـري علـى اآلخـر.  - ٢٨
وينبغي أن يشمل تربير تطبيق هذه التدابـري وصفـا للحالـة احلياتيـة الفعليـة للمـرأة، مبـا يف ذلـك 
الظروف والتأثريات اليت حتدد شكل حياهتـا وفرصـها - أو فيمـا خيـص فئـة حمـددة مـن النسـاء 
الاليت يعانني من التمييز املتعدد األشكـال - واليت تنوي الدولة الطرف حتسني وضعهـا بشكل 
معجل بتطبيق هذه التدابري اخلاصة املؤقتة. ويف الوقـت نفسـه ينبغـي توضيـح العالقـة بـني هـذه 

التدابري والتدابري واجلهود العامة الرامية إىل حتسني موقف املرأة. 
وينبغي للدول األطراف أن توفر تفسريات مالئمة فيما يتعلـق بـأي حـاالت ال تعتمـد  - ٢٩
فيها تدابري خاصة مؤقتة. وال جيوز تربير هذه احلاالت مبجرد تـأكيد انعـدام احليلـة، أو بتفسـري 
التقاعس من خالل سيادة قوى سـوقية أو سياسـية معينـة، مـن قبيـل تلـك املتأصلـة يف القطـاع 
اخلاص، واملنظمات اخلاصة أو األحزاب السياسية. واللجنة ُتذكِّر الدول األطراف أن املادة ٢ 
من االتفاقية، اليت يلزم أن ُتقرأ باالقتران مع مجيع املواد األخرى، تفرض املسـاءلة علـى الدولـة 

الطرف فيما يتعلق بتصرفات هذه اجلهات الفاعلة. 
وجيوز للدول األطراف أن تقدم تقارير عـن التدابـري اخلاصـة املؤقتـة حتـت عـدة مـواد.  - ٣٠
فتحت املادة ٢، الدول األطراف مدعوة إىل تقـدمي تقـارير عـن األسـاس القـانوين أو غـريه مـن 
األسس هلذه التدابري، وتربيرها الختيار هنج معني. والدول األطراف مدعوة كذلك إىل إعطـاء 
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تفاصيل عن أي تشريعات تتعلـق بالتدابـري اخلاصـة املؤقتـة، وبصفـة خاصـة مـا إذا كـانت هـذه 
التشريعات تنص على الطابع اإللزامي أو الطوعي للتدابري اخلاصة املؤقتة. 

ـــة، أحكامــا  وينبغـي للـدول األطـراف أن تـدرج، يف دسـاتريها أو يف تشـريعاهتا الوطني - ٣١
تسمح باعتماد التدابـري اخلاصـة املؤقتـة. واللجنـة تذكـر الـدول األطـراف بـأن تشـريعات، مـن 
قبيل قوانني مناهضة التمييز الشاملة أو قوانني املساواة يف الفـرص أو األوامـر التنفيذيـة املتعلقـة 
مبسـاواة املـرأة، ميكـن أن توفـر إرشـادا بشـأن نـوع التدابـري اخلاصـة املؤقتـة الـيت ينبغـي تطبيقــها 
لتحقيـق هـدف أو أهـداف منصـوص عليـها يف جمـاالت معينـة. وهـذا اإلرشـاد ميكـن أيضــا أن 
يتضمنه تشريع حمدد بشـأن العمالـة أو التعليـم. وينبغـي للتشـريعات ذات الصلـة املتعلقـة بعـدم 
التمييز، والتدابري اخلاصة املؤقتـة، أن تشـمل اجلـهات الفاعلـة احلكوميـة، فضـال عـن املنظمـات 

واملؤسسات اخلاصة. 
وتوجه اللجنة أنظار الدول األطراف إىل احلقيقة املتمثلة يف أن التدابــري اخلاصـة املؤقتـة  - ٣٢
ميكن أن تبىن أيضا على مراسيم، و/أو أوامر توجيهية خاصـة بالسياسـات العامـة و/أو مبـادئ 
توجيهيـة إداريـة تضعـها وتعتمدهـا السـلطات التنفيذيـة الوطنيـة أو اإلقليميـــة أو احملليــة التابعــة 
للحكومة، لتغطية قطاعي العمالة العامة والتعليم. وجيوز أن تشمل هذه التدابري اخلاصة املؤقتـة 
اخلدمة املدنية، وميـدان األنشـطة السياسـية وقطـاعي التعليـم اخلـاص والعمالـة. وتوجـه اللجنـة 
كذلك أنظار الدول األطراف، إىل احلقيقة املتمثلة يف أن هذه التدابري جيوز أن جيري التفـاوض 
بشـأهنا أيضـا بـني الشـركاء االجتمـاعيني لقطـاع العمالـة العـام أو اخلـاص أو أن تطبـق بشـــكل 
طوعــي مــن جــانب املؤسســات التجاريــة، أو املنظمــات أو املؤسســــات العامـــة أو اخلاصـــة 

واألحزاب السياسية. 
وتؤكد اللجنة جمددا أن خطط العمـل املتعلقـة بالتدابـري اخلاصـة املؤقتـة، حتتـاج إىل أن  - ٣٣
تصمم وتطبق وتقيِّم يف إطار الظروف الوطنية احملـددة واملقارنـة باملعلومـات األساسـية للطبيعـة 
ـــة بــأن توفــر الــدول  احملـددة للمشـكلة الـيت قصـد هبـذه التدابـري التغلـب عليـها. وتوصـي اللجن
األطراف يف تقاريرها تفاصيل أليـة خطـط عمـل قـد تكـون موجهـة حنـو خلـق فـرص وصـول 
للمرأة، والتغلب على نقص متثيلها يف بعض امليـادين، أو إىل إعـادة توزيـع املـوارد والسـلطة يف 
جماالت معينة، و/أو إىل بدء تغيري مؤسسي للتغلب علـى التميـيز السـابق أو احلـايل، والتعجيـل 
بتحقيـق املسـاواة الفعليـة. وينبغـي للتقـارير أيضـا أن توضـح مـا إذا كـانت خطـط العمـل هــذه 
ــة  تشـمل آثـارا جانبيـة سـيئة حمتملـة غـري مقصـودة هلـذه التدابـري، فضـال عـن اإلجـراءات املمكن
حلماية املرأة منها. وينبغـي أن تورد الدول األطراف يف تقاريرها نتـائج التدابـري اخلاصـة املؤقتـة 

وتقيـِّـم أسباب احتمال أي فشـل هلذه التدابري. 
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ـــــوة إىل تقــــدمي تقــــارير عــــن املؤسســــة  وحتـــت املـــادة ٣، الـــدول األطـــراف مدع - ٣٤
ـــم وإنفــاذ هــذه التدابــري اخلاصــة  (أو املؤسسـات) املسـؤولة عـن تصميـم وتنفيـذ ورصـد وتقيي
املؤقتة. وجيــور أن تكـون هـذه املسـؤولية خمولـة ملؤسسـات وطنيـة قائمـة أو معتزمـة، مـن قبيـل 
وزارات شؤون املرأة، أو إدارات شـؤون املـرأة التابعـة لـوزارات أو ملكـاتب رئاسـية، أو أمنـاء 
مظامل، أو حماكم أو غري ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو اخلاص، واليت تتمثـل واليتـها 
املطلوبة يف تصميم برامج حمددة، ورصد تنفيذها، وتقييم أثرها ونتائجها. وتوصي اللجنة بـأن 
تضمـن الـدول األطـراف أن يكـون للمـرأة بصفـــة عامــة، والفئــات النســائية املتضــررة بصفــة 
خاصة، دور يف تصميم وتنفيذ وتقييم هذه الربامج. ويوصى بصفة خاصة، بالتعاون والتشــاور 

مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املمثلة ملختلف فئات املرأة. 
وتوجه اللجنة األنظار إىل توصيتها العامة رقم ٩، بشـأن البيانـات اإلحصائيـة املتعلقـة  - ٣٥
حبالة املرأة، وتكرر تأكيدها، وتوصي بأن توفر الدول األطراف بيانات إحصائية موزعـة وفقـا 
لنوع اجلنس، لكي يتسىن قيــاس مـدى إحـراز تقـدم حنـو حتقيـق املسـاواة الفعليـة أو املوضوعيـة 

للمرأة، ومدى فعالية التدابري اخلاصة املؤقتة. 
وينبغي للدول األطراف أن تقدم تقاريرها عن نوع التدابري اخلاصة املؤقتـة املتخـذة يف  - ٣٦
ميادين حمددة مبوجب املادة (املواد) ذات الصلة من االتفاقية. وينبغي أن يشـمل اإلبـالغ حتـت 
املـادة (املـواد) ذات الصلـة، إشـــارة إىل األهــداف واإلجنــازات املســتهدفة احملــددة، واجلــداول 
الزمنيـة، واألسـباب املتعلقـة باختيـار تدابـري معينـــة، واخلطــوات املتخــذة لتمكــني النســاء مــن 
الوصول إىل هذه التدابري، واملؤسسة املسؤولة عن رصد التنفيذ والتقدم. ومطلوب مـن الـدول 
األطـراف أيضـا، أن تذكـر عـدد النسـاء املتـأثرات بتدبـري مـا، والعـدد الـذي سيكتسـب فرصــة 
للوصول واملشاركة يف ميدان معني بسبب تدبري خاص مؤقت مـا، أو كميـة املـوارد والسـلطة 

اليت هتدف إىل إعادة توزيعها إىل عدد معني من النساء، ويف أي إطار زمين. 
وتؤكد اللجنة جمددا أن توصياهتا العامة رقم ٥ و ٨ و ٢٣، اليت أوصت فيـها بتطبيـق  - ٣٧
التدابري اخلاصة املؤقتـة يف ميـادين التعليـم، واالقتصـاد، والسياسـة، والعمالـة، ويف جمـال النسـاء 
ـــات الدوليــة، ويف  املمثـالت حلكومـاهتن علـى الصعيـد الـدويل، واملشـاركات يف أعمـال املنظم
جمـال احليـاة السياسـية واحليـاة العامـة. وينبغـي للـدول األطـراف أن تكثـف يف حـدود ظروفــها 
الوطنية هذه اجلهود، وال سيما فيما يتعلق جبميع أوجـه التعليـم علـى مجيـع الصعـد فضـال عـن 
مجيع أوجه وصعد التدريب والعمالة والتمثيل يف احلياة العامة واحلياة السياسية. وتشري اللجنـة 
إىل أنه يف مجيع احلاالت، وال سيما يف جمال الصحة، ينبغي للدول األطـراف أن متـيز بعنايـة يف 

كل ميدان بني التدابري ذات الطابع اجلاري والدائم، وتلك اليت هلا طابع مؤقت. 



٢٤١٧١١٩-٠٤

E/CN. ٦/٢٠٠٤.CRP/٣

وتذكِّـر اللجنـة الـدول األطـراف بأنـه ينبغـي اعتمـاد التدابـري اخلاصـة املؤقتـــة للتعجيــل  - ٣٨
ـــيت متــيز ضــد املــرأة  بتعديـل املمارسـات الثقافيـة واملواقـف النمطيـة املقولبـة وأنـواع السـلوك ال
أو تعمل لغري صاحلها والقضاء على كل ذلك. وينبغي للتدابري اخلاصة املؤقتة أيضا أن تنفـذ يف 
جمـاالت االئتمـان والقـروض، والرياضـة، والثقافـة، والترفيـه، والوعـي القـانوين. وحيثمـا كـــان 
ذلك ضروريا، ينبغي هلذه التدابري أن توجه حنـو النسـاء اخلاضعـات للتميـيز املتعـدد األشـكال، 

بـمـا يف ذلك املرأة الريفية. 
وبـالرغم مـن أن تطبيـق التدابـري اخلاصـة املؤقتـة قـد ال يكـون ممكنـا حتـت مجيـــع مــواد  - ٣٩
االتفاقية، توصي اللجنة بأن ينظر يف اعتمادها وقتما ينطوي األمـر علـى مسـائل تعجيـل توفـري 
فرص الوصول للمشاركة على قدم املساواة من ناحية وتعجيل إعـادة توزيـع السـلطة واملـوارد 
من الناحية األخرى، وكذلك حيثمـا أمكـن إظـهار أن هـذه التدابـري سـتكون ضروريـة وأكـثر 

ما تكون مالءمة حتت الظروف السائدة. 
 

احلواشي 
قد حيدث التمييز غري املباشر ضـد املـرأة عندمـا تبـىن القوانـني والسياسـات العامـة والـربامج علـى معايـري حمـايدة  (١)
بالنسبة لنوع اجلنـس يف ظاهرهـا يف حـني أهنـا يكـون هلـا أثـر سـيــئ علـى املـرأة عنـد تطبيقـها فعليـا. والقوانـني 
والسياسات العامة والربامج احملايدة بالنسبة لنوع اجلنس قد تـديــم عـن غـري قصـد نتـائج التميـيز الــذي حـدث 
يف املاضي. وقد تكون مصاغة، بسبب عدم االنتباه، على منوذج األساليب احلياتية للذكـر وبالتـايل ال تـأخذ يف 
االعتبار نواحي اخلربات احلياتية للمرأة واليت قـد ختتلـف عـن تلـك اخلاصـة بـالرجل. وقـد توجـد هـذه الفـروق 
بسبب التوقعات واملواقف وأنواع السلوك النمطية املقولبة املوجهة حنو املرأة واملبنية على الفروق البيولوجية بني 

املرأة والرجل. وقد توجد أيضا بسبب ما هو قائم بصفة عامة من إخضاع الرجل للمرأة. 
” … ويعرَّف نوع اجلنس بأنه املعاين االجتماعية املضفاة على الفروق البيولوجيـة املتصلـة بنـوع اجلنـس. وهـو  (٢)
مقولة عقائدية وثقافية أساسية ولكنها تتردد أيضـا يف عـامل املمارسـات املاديـة، وتؤثـر بالتـايل علـى نتـائج هـذه 
املمارسات. كما أهنا تؤثر يف توزيع املوارد والثروة والعمـل وصنـع القـرار والنفـوذ السياسـي والتمتـع بـاحلقوق 
واملزايا سواء يف إطار األسرة أو يف احلياة العامة. ورغم االختالفات عرب الثقافات وعلى مر الزمن فإن العالقات 
اجلنسانية تنطوي يف أرجاء العامل على عدم االتساق يف النفوذ بني الرجل واملرأة كصفة سائدة. وهكـذا يكـون 
نوع اجلنس مثل العوامل األخرى املؤدية إىل تكوين طبقات شأنه يف ذلك شأن العنصر والطبقة واألصل العرقي 
والتوجـــــه اجلنسي والسن. وهــــو يساعدنا على فهم التركيب االجتماعي للكيانـات اجلنسـانية وهيكـل القـوة 
غري املتكافئ الذي يكمن وراء العالقة بني اجلنسني“. الدراسة االستقصائية العاملية لعام ١٩٩٩، عن دور املرأة 

يف التنمية، األمم املتحدة، نيويورك، ١٩٩٩، ص. ٩. 
انظر على سبيل املثال االتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري الـيت تضـع تدابـري خاصـة  (٣)
مؤقتة. وتبيــن ممارسات اهليئات املعنية برصد املعاهدات مبا فيها اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التميـيز العنصـري، 
وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن هذه اهليئات تنظـر يف تطبيـق 
التدابري اخلاصة املؤقتـة بوصفها تدابري إلزاميــة لتحقيـق أغــراض املعـاهدات املعنيــة. واالتفاقيـات املعتمـدة حتـت 
رعاية منظمة العمل الدولية، وخمتلف الوثائق الصادرة عــن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة تنـص 
صراحة أو ضمنا على هذه التدابري. وقد نظرت اللجنة الفرعيـة املعنيـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان يف هـذه 
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املسألة وعّينت مقررا خاصا إلعداد تقارير لتنظـر فيـها وتتخـذ إجـراء بشـأهنا. واسـتعرضت جلنــة وضــع املــرأة 
استخدام التدابري اخلاصة املؤقتـة يف عام ١٩٩٢. وتتضمن الوثائق الـيت متخضـت عنـها مؤمتـرات األمـم املتحـدة 
العاملية املعنية باملرأة مبا فيها منهاج العمل لعام ١٩٩٥ الصادر عن املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة واسـتعراض 
املتابعة لعام ٢٠٠٠، إشارات إلـى العمل اإلجيايب بوصفه أداة لتحقيق املساواة الفعليـة. ويوفـر اسـتعمال األمـني 
العام لألمم املتحدة للتدابـري اخلاصـة املؤقتـة مثـاال عمليـا يف جمـال عمالـة املـرأة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إصـدار 
التعليمات اإلدارية بشأن التوظيف والترقية والتنسيب للمرأة يف األمانة العامة. وهتـدف هـذه التدابـري إىل حتقيـق 

هدف الـ ٥٠/٥٠ بالنسبة لتوزيع اجلنسني يف مجيع الرتب وخاصة يف املستويات العليا. 
مصطلح ”العمل اإلجيايب“ مستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية ويف عدد مـن وثـائق األمـم املتحـدة، بينمـا  (٤)
يستخدم مصطلح ”اإلجراءات اإلجيابية“ حاليا على نطاق واسع يف أوروبا وكذلك يف الكثري من وثائق األمم 
املتحدة. ومع ذلك فمصطلــح ”اإلجـراءات اإلجيابيـة“ يسـتخدم مبعـىن خمتلـف آخـر يف قـانون حقـوق اإلنسـان 
الدويل لوصف ”إجراء الدولة اإلجيايب“ (التزام دولة ما ببدء إجـراء مقارنـا بـالتزام الدولـة بعـدم اختـاذ إجـراء)، 
وذلك فمصطلح ”اإلجراءات اإلجيابية“ غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا علـى التدابـري اخلاصـة املؤقتـة 
على النحو املفهوم مـن الفقـرة ١ مـن املـادة ٤ مـن االتفاقيـة. أمـا مصطلحـي ”التميـيز العكسـي“ أو ”التميـيز 

اإلجيايب“ فينتقدمها الكثري من املعلقني بوصفهما غري مالئمني. 
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 املرفق الثاين 
بيان مقدم من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بشـأن حالـة 

 املرأة يف العراق 
أشـارت اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة، خـالل دورهتـا الثالثـني الـــيت 
عقدت يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفترة من ١٢ إىل ٣٠ كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، 
بقلـق إىل التطـورات األخـرية فيمـا يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنسـان للمـرأة يف العـــراق. وأشــارت 
اللجنة على حنو خـاص، إىل قـرار اجمللـس احلـاكم للعـراق، املـؤرخ ٢٩ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠٣ القـاضي بإلغـاء القوانـني املدنيـة القائمـة الـيت حتكـم املسـائل املتعلقـة بـالزواج والطــالق 

وحضانة األطفال واملرياث. 
وأشـارت اللجنـة إىل حقيقـة أن العـراق دولـــة طــرف يف اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع 
أشكال التمييز ضد املرأة. ويف هذا الصدد، أرسلت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والعشـرين الـيت 
عقدت يف الفترة من ٣٠ حزيران/يونيه إىل ١٨ متوز/يوليه ٢٠٠٣، رسـالة إىل املمثـل اخلـاص 
لألمني العام يف العراق واملفوض السامي حلقوق اإلنسان حينها، املرحوم السـيد سـريجيو فيـريا 
دي ميلو، بشأن احلاجة إىل أخذ االتفاقية يف االعتبار فيما يتعلق حبالة املرأة يف العـراق يف فـترة 

ما بعد احلرب. 
ـــة التعمــري.  وترحـب اللجنـة بعـزم اجملتمـع الـدويل تقـدمي املسـاعدة إىل العـراق يف عملي
وتدعـو اللجنـة كـل األطـراف املعنيـة إىل التشـديد اخلـاص يف مجيـع إجراءاهتـا وأنشـــطتها علــى 
احترام معايري وقواعد حقوق اإلنسان الدولية ومحايتها، وال سيما تلك الـيت تضمـن علـى حنـو 
خاص حقوق النساء والفتيات، وهي جزء من حقوق اإلنسان العاملية غري قـابل للتصـرف فيـه 
وجـزء ال يتجـزأ منـها وال ميكـن فصلـه عنـها. وتـرى اللجنـة أن هـذا التشـديد أساسـي لتطويــر 

اجملتمع العراقي. 
وتود اللجنة أن تشدد على أن املرأة ينبغي أن تكون مشـاركة مشـاركة كاملـة وعلـى 
قدم املساواة مع الرجل يف مجيع أنشطة التعمري يف فترة ما بعد احلرب. ويف مجيع ميادين حيـاة 
ـــح إلطــاره  اجملتمـع العراقـي وتطويـره، وال سـيما يف صياغـة الدسـتور اجلديـد للعـراق وأي تنقي
ـــن مجيــع  التشـريعي. وينبغـي أن تتماشـى مجيـع اإلصالحـات والقـرارات التشـريعية الصـادرة م
السلطات املســؤولة، بشـكل كـامل مـع اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة 
لضمان املساواة بني املرأة والرجل ومتتعها الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. 
وتدعو اللجنة اجملتمع الدويل ومجيع السلطات املسؤولة يف العراق إىل ضمــان االمتثـال 

التام التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتنفيذ مجيع أحكامها. 
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