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معايري مقرتحة الختيار املرشحني
لعضوية فريق العمل املعين ابلتمييز ضد املرأة
يف مارس/آذار  ،1122ويف الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحددة ،مدا املقدرر ين قدو ريديس
اجمللس بتعيني مخسة خرباء مستقلني يف جمال حقوق اإلنسان للعمل كأعضاء يف الفر ق العامل املعين لالتمييدض دد املدرية،
الذي ينشأه جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرة مبوجب القرار رقم .21/12
و نبغددأ ين تسددتند املق حددال املتعلقددة لالتعيددني ني ددروي تقنيددة ومانيددة وليت ددا مددا الشددروي ال د تن بددق عل د املر ددحني
املؤ لني ألن كونوا حاملأ صالحيال اإلجراءال اخلاصة.
وحيد دددد ق د درار جملد ددس حقد ددوق اإلنسد ددان رقد ددم 1/2معد ددا يت عامد ددة ذال ي يد ددة لالغ د دة عند ددد تر د دديو واختيد ددار وتعيد ددني حد دداملأ
الص د ددالحيال ،و د ددأ  :ي اخل د ددربال ب التجرب د ددة يف جم د ددال الص د ددالحيال ج االس د ددتقاللية د احلي د دددة د د د الن د د دضا ة
الشخصية و املو وعية .
وحيدددد ق درار جملددس حقددوق اإلنسددان رقددم  6/211يربعددة ددروي تقنيددة ومو ددوعية ددددة للنظددر هياددا عنددد اختيددار حدداملأ
الصددالحيال لرجدراءال اخلاصددة ،و ددأ :املددؤ الل ،واخلدربال ذال الصددلة ،والكفدداءة املكرسدة ،واملرونة/االسددتعداد وتددوهر
الوقت الالز .
وتقد قايمة املراجعة التالية تفاصيل معا يت اختيار حاملأ الصالحيال ،ال و ُعت للمسداعدة يف تفسديت دذه الشدروي
واملت لبددال .وقددد قامددت املنظمددال التاليددة دعددداد القايمددة :آكشددا كندددا للسددكان والتنميددة ،ددبكة املدرية األهر قيددة للتنميددة
واالتصدداالل ،يكينددا مامددا وا يهر كددا ،منظمددة العفددو الدوليددة ،جلنددة الدددها عددا حقددوق املدرية يف يمر كددا الالتينيددة والكددار ،
املساواة اآلن ،هيميض يهر كا سوليدار تيه ،منظمدة مراقبدة حقدوق اإلنسدان ،املفو دية الدوليدة لفقاداء القدانون ،املدرية والقدانون
يف يهر قيا اجلنوبية ،واملرية يف القانون والتنمية يف يهر قيا ،لاان.
نن منظماتنا تدعو احلكومدال واملنظمدال لديت احلكوميدة وليت دا مدا األودراا ،ومنادا الشدبكال املانيدة ذال الصدلة ،ني
استخدا قايمة املراجعة التالية لتحد د املر حني املؤ لني للنظدر هيادا يف ال ديحال القادمدة لفر دق العمدل املعدين لالتمييدض
ددد املدرية .ولاإل دداهة ني ذلد  ،هقننددا نعتقددد ين جملددس حقددوق اإلنسددان حيددب ين ددوك ا تمامددا لضددمان ين عكددس قدوا
هر ددق العم ددل املع د َدني متثي ددل األنظم ددة القانوني ددة والتقالي ددد املختلفد دة ،وين تمت ددع يعض دداء الفر ددق مبعره ددة احلق ددوق االقتص دداد ة
واالجتماعية والثقاهية ،لاإل اهة ني احلقوق املدنية والسياسية .نننا حند احلكومدال علد دعدوة املر دحني علندا ،بواسد ة
وسايل اإلعال مثال ،وعل التشاور مع اجملتمع الدوك عل املستوى الووين قبل تسمية املر حني.
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وُ لددب مددا املنظمددال لدديت احلكوميددة ،وليت ددا مددا اجلاددال ال د ترلددب يف تسددمية مر ددحني ،نرسددال ييدداء املر ددحني
املدؤ لني ني مكتددب املفدوس السددامأ حلقدوق اإلنسددان لضدماا ني القايمددة العامدة السددجل املسدتخد كأسدداس للتعيددني،
ينظ ددر ال د دراب  ،http://www.2ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm :و رج د د العلد ددم ن
املوعد الناايأ لتلقأ ال يحال و و اجلمعة ،املواهق  2د سمرب/كانون األول .1121

 .1املمهؤلتا واملهممارا املدؤ الل التعليميددة واخلدربال املانيددة يف ميددان حقددوق اإلنسدان ،وماددارال اتصدال جيدددة يف
واحدة عل األقل ما لغال العمل الريية يف األمم املتحدة.
قايمة املراجعة:
 درجة جامعية يف الدراسال العليا يو ما عادهلا يف يي نظا تعليمدأ ،تكدون مرتب دة لالصدالحيال ،مدع ال كيدض
األساسأ عل القانون ،الذي جيب ين شمل القانون الدوك العا والقانون الدوك حلقوق اإلنسان؛
 ماارال اتصال فو ة وكتابية ممتازة يف واحدة عل األقل ،يو يكثر ،ما اللغال الريية لألمم املتحدة؛
 خربة واسعة يف التعامل مع خمتلف الفاعلني ،مبا هيام احلكومال ومنظمال اجملتمع املدين ووسايل اإلعال .
 .2اخل م ا ا ال م ة :التمتددع مبعرهددة يف جمددال الصددكو واملعددا يت الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،ومعرهددة يف الصددالحيال
املؤسسية ذال الصلة لاألمم املتحدة يو ليت ا ما املنظمال الدولية يو اإلقليمية العاملة يف جمال حقدوق اإلنسدان؛ وخدربة
مكرسة يف العمل يف جمال حقوق اإلنسان.
قايمة املراجعة:
 معرهددة واسددعة لالق دوانني واملعددا يت الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،وال سدديما تل د املتعلقددة بتنفيددذ التضامددال الدددول يف
املمارس ددة العملي ددة بض ددمان املس دداواة ب ددني اجلنس ددني يف مجي ددع جم دداالل احلي دداة ،حيثم ددا تتع ددرس النس دداء للتميي ددض يف
القانون واملمارسة .وجيب ين شمل ذل الوعأ االس اتيجأ لالتحدايل املتعلقة بتنفيدذ حدق املدرية يف املسداواة
يف التمتددع وقوقاددا اإلنسددانية ،س دواء كاندت مدنيددة يو سياسددية يو اقتصدداد ة يو اجتماعيددة يو ثقاهيددة ،ومددع العلددم
ن حقوق املرية عاملية وليت قابلة للتجضية وتعتمد عل بعضاا بعضا وم اب ة؛

 خددربة مددا ال قددل عددا  21سددنوال مددا العمددل املتواصددل املسددؤول يف جمددال حقددوق اإلنسددان ،وال سدديما يف جمددال
التصدي لقضااي املساواة بني اجلنسني يف القانون واملمارسة؛
 خ ددربة يف تقي دديم الق د دوانني واألن م ددة وتنفي ددذ ا م ددا منظ ددور حق ددوق اإلنس ددان واملس دداواة ب ددني اجلنس ددني ،ومعرهد ددة
املمارسدال الفضدل يف التشدر عال الد تعدضز دذه املسداواة .علمدا ن املعرهدة لاألنظمدة القانونيدة املختلفدة تعتددرب
ميضة مضاهة؛
 خربة عملية يف العمل ما خالل القانون للوصول ني العدالة وتعض ض املساواة بني املرية لالرجل ،ويسداليب رد فدة
للقانون ،ما قبيل ال بية القانونية واخلدمال به القانونية ،ال توهر البيئة ال تساعد عل تنفيذ املسداواة بدني
اجلنسني؛

 معرهة جيدة لاألور القانونيدة الدوليدة واإلقليميدة والقدانون ذي الصدلة لاملسداواة بدني اجلنسدني وحظدر التمييدض دد
املرية ،لاإل اهة ني الصالحيال املؤسسية لألمم املتحددة يو ليت دا مدا املنظمدال الدوليدة يو اإلقليميدة يف جمدال
حقوق اإلنسان.

 .3الكفاءة املكرسة :كفاءة تتعلق وقوق اإلنسان مع ا هبا عل املستوايل الووين واإلقليمأ والدوك
قايمة املراجعة:
 القدرة عل نجراء البحوث األكادميية وامليدانية امل لوبة لعمل بعثال تقصأ احلقايق؛
 خ ددربة واس ددعة يف التحلي ددل النق دددي للمعلوم ددال والبي دداانل ،مب ددا ميكد دا م ددا د د دد وتوثي ددق االتا ددال وتق ددد
التوصيال الفعالة؛
 خ ددربة يف التفاع ددل م ددع النس دداء م ددا ددحااي انتااك ددال حق ددوق اإلنس ددان ،وخصوص ددا ددحااي التميي ددض وانع دددا
املساواة؛

 خددربة يف التفاعددل مددع السددل ال مبددا هياددا الربملددانيون ووا ددعو الق دوانني واملو فددون املكلفددون بتنفيددذ الق دوانني
وليت م ما املو فني؛
 ال ددوعأ لالتق دداوع ب ددني األ ددكال املتع ددددة للتميي ددض ددد النس دداء النس دداء ال ددالا ع ددانني م ددا نعاق ددال والنس دداء
املامشال اجتماعيا الالا واجاا تصاعد خماور التمييض؛
 االلتضا لالعمل الوثيق مع وايفة مدا املعنيدني ،ومدنام املنظمدال لديت احلكوميدة .نن اخلدربة يف التعامدل مدع قضدااي
التمييض د املرية يما اهليئال القضايية و به القضايية ستُعترب ميضة مضاهة.

املرونة/االسمتعدا وومموفر الو م لتأد دة و ددايف الصدالحيال بشددكل هعدال ولالسددتجابة لشدروواا ،مبددا هيادا املشدداركة يف
دورال جملس حقوق اإلنسان.
 االستعداد والقدرة عل نجراء مراجعال عل املستوى الووين للقدوانني الد تن دوي علد متييدض دد املدرية ودعدم
ذه املراجعال وتقييماا استنادا ني معرهة لاملمارسال الفضل ما يجل القضاء عل مثل ذا التمييض؛
 اإلميان الراسخ وااللتضا وقوق اإلنسان بوجه عا ولاملساواة بني اجلنسني يف القانون واملمارسة بوجه خاص؛
 االلتضا لاح ا ندضا ة صالحيال هر ق العمل واستقالهلا وحيدهتا؛
 االستعداد والقدرة عل تكدر س جدضء كبديت مدا سداعال العمدل لر فداء لالصدالحيال ونعدداد التقدار ر وتقددمياا
ني جملس حقوق اإلنسان واملشاركة يف اجتماعال األمم املتحدة.
نن املنظمددال ال د و ددعت ددذه القايمددة ال تعتددرب ين حامددل الصددالحية جيددب ين فددأ بكددل تفصدديل مددا تفاصدديل قايمددة
املراجعددة الدواردة آنفددا .بيددد ين يقددوى املر ددحني نبغددأ ين فدوا بعدددد كبدديت مناددا .كمددا رجد العلددم ن قايمددة املراجعددة ددذه
ليست املة وهنايية لالنسبة للمؤ الل املرلوب هبا هيما تعلق دوار يعضاء هر ق العمل املعين لالتمييض د املرية.
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