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ية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانبيان المنظمات غير الحكوم  

2102 تشرين الثاني/نوفمبر 6  

أفريقيا وآسيا واألمريكتين  -منظمة غير حكومية من أربع قارات  011هذا البيان هو حصيلة مشاركة أكثر من 
طنية في تعزيز المساواة بين الجنسين وأوروبا في منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن دور المؤسسات الو 

، تشرين الثاني/نوفمبر 5-4)عقد منتدى المنظمات غير الحكومية في عمان . وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات
وبالتعاون مع الشبكة اآلسيوية للمنظمات غير ( ACHRS)نظمها مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان و ( 2102

 لشؤون المرأة ةالهيئة الوطنية األردنيو ( ANNI)وNHRIs) ) لوطنيةالحكومية العاملة مع المؤسسات ا
(JNCW). 

لجنة ل الحادي عشرونحن نأمل أن يتم النظر في هذه التوصيات إلدراجها في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي 
 .التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

المنظمات غير الحكومية الذي يعقد في المنطقة العربية، التي شهدت انتهاكات الفظيعة إدراكا منها ألهمية منتدى 
لحقوق اإلنسان الجماعية في سياق االحتالل األجنبي وخاصة في سياق االنتفاضة الشعبية العربية األخيرة، التي 

ية، بما في ذلك الحق في سفك الدماء، يرغب المشاركون التأكيد على أهمية االعتراف بالحقوق الجماع تخللها
انتهاكات بوجود  والتي يتسبب غيابها تقرير المصير، والحق في السالم واألمن، والتنمية بالشكل الصحيح، 

لتعزيز مشاركة . خطيرة لحقوق النساء والفتيات، ال سيما أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة والضعيفة
المنظمات غير الحكومية في ستشكل الوطنية، و  هممع مؤسسات (CSOs)العربية  منظمات المجتمع المدني

 فعال لتراقب بشكل (ANNI) المنطقة العربية شبكة عربية لمنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع شبكة
نفذها مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان يو ها حققيس. المؤسسات الوطنية في إطار المنطقة الخاصة

(ACHRS ) بالتعاون معANNI  2102في عام. 

شيراني بانداراناياكي، أول امرأة على  ةنعرب عن الصدمة والقلق البالغ إزاء االقالة غير مشروع في انتظار الدكتور 
وغضب منتدى المنظمات غير الحكومية أن السيدة حسن . سري النكافي العدل وزير  تشغل منصب اإلطالق
في  وهي ANNIفي إيران وعضو ( ADVAR)اإلنسان  لجنة حقوق سكرتيرة يه والتي زيدابادياالسدي 
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ندعو إلى االنتباه إلى أعداد كبيرة من النساء الالتي يعشن . في سجن إيفين في طهران 2101السجن منذ عام 
ونحن نحيي . من جميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تماو حر م في األراضي المحتلة من فلسطين

، منطقتهميحتجون على محطة للطاقة النووية في كودانكوالم امرأة في  210111 ثر منالنضال الشجاع من أك
 .، بما في ذلك الفتنة وشن حرب ضد الدولةضدهم جنائية قضية 010111 تم تسجيل أكثر من حيث

، من موقعنا في المنطقة والعالم، كدولة تستظيف جمعيات حقوق األنسان والمنظمات الال حكومية التي ندركو 
عترف أيضا أن المرأة لديها هويات تونحث المؤسسات الوطنية لتعمل في مجال حقوق األنسان للنساء والفتيات، 

لتمييز، بما في ذلك العنصرية، التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك لمتعددة ازالة  وتمارسمتعددة 
الخاصة للبنات  اضعافالحرمان التي تؤدي إلى الجوانب أو متفاقمة من التمييز و  ةشكال المتعدداألمن تعصب و 

وبعض فئات النساء، كالنساء المنتميات إلى الفئات المهمشة والضعيفة، بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر 
 اتالنساء اللواتي يعانين التمييز الطبقي والديني ونساء األقليات العرقية والالجئو نساء الشعوب األصلية، 

يعشن في المجتمعات الريفية أو النائية، والنساء  اللواتيمن النساء، والنساء المهاجرات والنساء داخليا  اتوالمشرد
يعشن في فقر مدقع، والمرأة في المؤسسات اإلصالحية أو السجون، والنساء المعوقات، والمسنات واألرامل  اللواتي

، والعنف المنزلي بالنساء ء ضحايا االتجارفي مجال الجنس، والنسا تالنزاع المسلح، العامال أماكنوالنساء في 
 والميول، المكتسبفيروس نقص المناعة ب اصابتهنيتعرضن للتمييز ضدهم على أساس  اللواتيواألسري، والنساء 

 .على المخدرات ربما مدمناتعن طريق الحقن، أو  ين المخدراتيتعاط اللواتيوهوية النوع، أو النساء  ةالجنسي

، بما في ذلك األفراد، في جميع الظروف، سواء في هاضد المرأة سواء من الدولة أو من غير  وينبغي حظر التمييز
 .القطاع الخاص أو العام وخاصة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أو التعليم والعمل

 نجهواويما تؤخذ آرائهم بعين االعتبار،  نادرا  اذ الفتيات عرضة بشكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان؛ ان 
. مشاكل كبيرة في استخدام النظام القضائي لحماية حقوقهم أو التماس سبل االنتصاف من انتهاكات لحقوقهم

 .محدودا  عادة   وصول الفتيات إلى المنظمات التي يمكن أن تحمي حقوقهم ويكون

 :صكوك حقوق اإلنسان الدولية، مع التأكيد على بكلنحن نعترف 
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 مؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العلى و  ،(سيداو)ز ضد المرأة بيان لجنة القضاء على التميي
(NHRIs)في تعزيز تنفيذ اتفاقية هاما   تلعب دورا   لحقوق األنسان ، التي تعترف بأن المؤسسات الوطنية 

 حماية حقوق اإلنسان للمرأة و تعزيز الوعي العام لهذه الحقوق؛لعلى المستوى الوطني،  سيداو

  من لجنة حقوق الطفل ( 2112) 2التعليق العام رقم(CRC )لحقوق  بشأن دور المؤسسات الوطنية
 في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك الفتيات؛ األنسان

 ين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميةكمنهاج عمل ب. 

بشأن المرأة في  سيداو 22لعلى التوصية العامة ا، نسلط الضوءسيداو جميع التوصيات العامة للجنةبنعترف  واذ
بشأن التدابير  25التوصية العامة و بشأن المرأة والصحة،  24العامة رقم  ةالتوصيو الحياة العامة والسياسية، 

 01التوصية العامة رقم و بشأن المساواة في الزواج و شؤون األسرة،  20الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة رقم 
بشأن االلتزامات  22بشأن النساء المسنات، والتوصية العامة  20ة العامة التوصيو بشأن العنف ضد المرأة، 

 .من االتفاقية 2األساسية للدول بموجب المادة 

 التحفضاتمع السلطات الوطنية ذات الصلة إلزالة جميع التحفظات، وخاصة  للعملنحث المؤسسات الوطنية و 
 .ول االختياري لالتفاقيةتصديق البروتوكعلى من اتفاقية سيداو، و  1على المادة 

مع السلطات الوطنية ذات الصلة من أجل التصديق على اتفاقية حقوق  للعملنحث المؤسسات الوطنية 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

المعاهدات واالستعراض  مراقبةدور المؤسسات الوطنية في المساعدة على أداء هيئات على فإننا نؤكد بقوة 
مستقلة والمساعدة في تقديم الشكاوى  اإلنسان من خالل تقديم تقارير دوريةالدوري الشامل من مجلس حقوق 

 .حقوق اإلنسان للمرأة على المستوى الوطنيبضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية المتعلقة لوطلبات االستفسارات 
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ج واألنشطة التي تقوم إعطاء األولوية لحقوق النساء والفتيات في مختلف البرام لىإندعو المؤسسات الوطنية و 
عالن عقد  .النساء والفتيات لواقعلنهوض كبير وذا مغزى  (عشر سنوات) بها، من خالل صياغة وا 

النساء واألطفال، بما في ذلك بنحث المؤسسات الوطنية لضمان تعاون وثيق مع اللجان العاملة المتخصصة و 
مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وبرامج مشاركة الموظفين وأعضاء في مجلس حقوق اإلنسان، واجتماعات 

 .التدريب على جميع المستويات

نحث المؤسسات الوطنية لضمان المساواة بين الجنسين من خالل التمثيل في جميع مستويات مناصب الحكم و 
ية من والقيادة والموظفين داخل المؤسسات الوطنية، وكذلك التأكد من أن المؤسسات الوطنية وأماكن العمل خال

 .العنف الجنسي والتحرش والتخويف

نحث المؤسسات الوطنية للتعامل مع المنظمات وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، و 
، الالحكوميةبما في ذلك النقابات ووكاالت األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة 

. وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والفتياتالدولية لتعزيز وحماية النساء والمنظمات اإلقليمية والحكومية 
 ،(AICHR)حقوق اإلنسان  حول ةالدولي ةاسيان الحكوميهيئة  ويشمل هذا

المدافعات نتهاكات بين الجنسين التي تواجهها النساء النحث أيضا المؤسسات الوطنية لتكريس اهتمام خاص لو 
نشاء آليات خاصة داخل المؤسسات  عنها، التي يدافعن القضاياأو بسبب  نساء نعن حقوق اإلنسان لكونه وا 

تدريب في الوقت المناسب بشأن القضايا و على دراية  يكونونالوطنية مثل نقاط االتصال أو فرق عمل خاصة 
ليات الخاصة وزن واهتمام المؤسسة الوطنية بأكملها هذه اآلبتوصيات الوينبغي إيالء . ا  خاص التي تتطلب اهتماما  

 .من أجل معالجة حقوق المدافعات عن حقوق اإلنسان على وجه السرعة

 وزيادة الوعيالتعليم 

نحث المؤسسات الوطنية لتسريع عملية تطوير خطة وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واستراتيجية وطنية 
يم واإلعالم وغيرها من وسائل التأثير على الرأي العام مع التركيز على حقوق شاملة في مختلف مجاالت التعل

 .اإلنسان للمرأة والفتيات
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نحث المؤسسات الوطنية لبدء تعليم على مستوى المجتمع المحلي مستدام وقابل للتكرار، رسمي وغير رسمي، و 
لتوعية بشأن المساواة بين الجنسين والمعايير من المرحلة االبتدائية إلى مستويات التعليم العالي لتعزيز أنشطة ا

التحيزات والعادات العرفية وكل  على الدولية ذات الصلة، وأثر االنتهاكات، مع إيالء اهتمام خاص للقضاء
 .، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأةالهجينةالممارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق المعايير 

 ة للمرأة والحياة العامةالمشاركة السياسي

المرأة المنتخبة والمعينة ال يقل  عمواقبندعو المؤسسات الوطنية لتطوير وتشجيع اعتماد تدابير إيجابية فيما يتعلق 
التشريعية والقضائية للحكومة، والعمل مع األحزاب السياسية على اتخاذ تدابير و التنفيذية  ات٪ في السلط21عن 

 .ثر، وضمان التمثيل المناسب للنساء من المجتمعات المهمشة والضعيفةإيجابية لدعم مرشحات أك

بيئات آمنة ومتساوية للمشاركة في في مؤسسات الوطنية مشاركة النساء السياسية العادلة ال ان تضمن نريد
 .المفاوضات السياسية وعمليات السالم والعمليات االنتخابية

عتماد القوانين والممارسات ال (بما في ذلك عن طريق التعليم)تعزيز تدابير على نحث المؤسسات الوطنية و 
في التصويت  اللقضاء على القوالب النمطية والتقاليد االجتماعية والثقافية التي تثني المرأة عن ممارسة حقه

 .والحق في التنافس على االنتخابات على جميع المستويات

إلى جميع عمليات صنع القرار، بما في  هاة المرأة ووصولنحث المؤسسات الوطنية لتعزيز تدابير لضمان مشاركو 
 .األحزاب السياسية والمكاتب الحكومية والهيئات الحكومية الدولية ،سبيل المثال ال الحصر ، علىذلك

 حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ثقافية على قدم المساواة مع الحقوق الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال تأميننحث المؤسسات الوطنية لضمان 
، وتمثل الحد األدنى من المتطلبات للحفاظ ةمترابطو حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة، كما أن المدنية والسياسية 

 .على كرامة كل إنسان ولتحقيق العدالة واإلنصاف والحرية والمساواة لجميع البشر
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اد تدابير لحماية حقوق اإلنسان للمرأة، وخاصة النساء الفقيرات وتطوير واعتم ألدراكنحث المؤسسات الوطنية و 
في عمليات العولمة الليبرالية الجديدة، من خالل التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والشركات عبر الوطنية، 

 .األخرى ذات العناوين الخاصة المنظمات الحكومية الدوليةو 

الحتالل، وحقهم ا وقوع تحت في تقرير المصير، والحق في عدم ال نؤكد على ضرورة االعتراف بحقوق الشعوبو 
في التنمية، بما في ذلك السيطرة على الموارد الطبيعية، والحق في الطاقة، والحق في المياه، والبيئة النظيفة، 

مة، وحقوق واإلسكان، والحق في محاربة الظواهر العالمية التي تهدد تغير المناخ والغذاء وأمنهم وأمن الشعب عا
السلبية  هاآثار تكون من حقوق اإلنسان عامة، و  كبيرةإلى تآكل مجموعة  هااإلنسان األساسية التي يؤدي إهمال

 .غير متناسب على حقوق النساء والفتيات ذات شكلدائما 

 العنف ضد النساء والفتيات

للدفاع لحقوق اإلنسان الوطنية  غير الزوجية، وندعو المؤسساتو عاني النساء من العنف في العالقات الزوجية ت
 .سارية على جميع العالقات لتكون عن القوانين القائمة ضد العنف المنزلي

مؤسسات الوطنية لمعالجة األسباب الجذرية للعنف القائم على نوع الجنس وتشجيع ودعم اعتماد قوانين النحث و 
ال العنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك لمكافحة العنف المنزلي واألسري واالعتداء الجنسي وغيره من أشك

 .قتل النساء

الموارد الكافية لضحايا العنف المنزلي  ذاتنحث المؤسسات الوطنية لضمان الوصول إلى الخدمات األساسية و 
واألسري واالعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك المالجئ والعاملين 

عادة التأهيل، وتقديم المشورة والخدمات القانونيةالصحيين ا تأكد المؤسسات أن تيجب و . لمدربين تدريبا خاصا، وا 
 .الوطنية من أن هذه الخدمات غير تمييزية ومتاحة للمرأة المهمشة والضعيفة

سهولة نحث المؤسسات الوطنية لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة، والبيئات التي تؤدي إلى انتهاكات، و و 
طبيعة وانتشار و فترة الحياة، والتعاون مع المجتمع المدني لبحث أثر  طوالالوصول للخدمات للفتيات والنساء 

 .جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، والرد أو عدم الرد على هذا العنف
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مرأة في حاالت الصراع وما إنشاء ودعم التدابير الرامية إلى معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتعرض لها ال
مرتكبي هذه  لوضعبعد الصراع، وخاصة العنف الجنسي، وعدم الوصول إلى العدالة، وعدم وجود تدابير فعالة 

المجتمع، تراعي تراعي الفروق بين الجنسين و التي االنتهاكات للمساءلة، من خالل اعتماد آليات العدالة االنتقالية 
لعنف ضد المرأة بما في ذلك من اأشكال متعددة اساء اللواتي يقعن ضحايا وال سيما في سياق العدالة للن

 .(العبودية) االسترقاق

 الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية

نحث المؤسسات الوطنية إلقرار وحماية حق جميع األزواج واألفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد وتباعد 
جنسي، بما في ذلك التوجه الالحكم الذاتي و حقوق الجسدية الالصلة ب، وبشأن المسائل ذات الوالداتوتوقيت 

نحث المؤسسات الوطنية لضمان ممارسة هذه الحقوق من خالل ضمان وصول المرأة إلى و . الجنسي وهوية النوع
لتكون حقوق اإلنسان للمرأة،  وتحقيقلتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة،  والوسائلالمعلومات الكافية 

 .خالية من العنف والتمييز واإلكراه

ممارسة  في تعزيز التدابير التي تحمي حقوق اإلنسان للمراهقات و بيئات على خلق  مؤسسات الوطنيةالنحث 
 .حقوقهم في المسائل الجنسية بحرية وبمسؤولية

، سيما العقم القسري مؤسسات الوطنية لمعالجة ورصد انتهاكات حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية، والالنحث و 
والممارسات  واألنحياز الى جنس دون آخر،وزواج األطفال، والزواج القسري، وختان اإلناث،  ،اإلجهاض القسريو 

 .الضارة األخرى مثل االغتصاب التصحيحي

 الخاتمة

 ان وفقا  في ضوء التوصيات الواردة أعاله فإننا نحث المجتمع الدولي على كفالة فعالية المعونة لحقوق اإلنس
عن مساعدات التنمية لضمان  لخطة عمل فيينا والمبادئ األخرى ذات الصلة وصكوك حقوق اإلنسان، فضال  

تحقيق األهداف للمؤسسات الوطنية وخاصة تلك التي تنطوي على النساء من الفئات الخاصة والمهمشة 
 .والضعيفة
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األولوية إلنشاء مثل هذه المؤسسات مع مؤسسات وطنية إلعطاء  التي ليس فيهاالبلدان بشكل خاص نحث و 
المساواة وضمان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق بضمانات االمتثال لمبادئ باريس وعلى أساس االعتراف 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 شكر وتقدير

 .زيللمنتدى الموا مركز الوطني األردني لحقوق اإلنسان ألنه قدم الدعم اللوجستيالنشكر 

  

 األردن -عمان 

 


