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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٤البند 

  ةالنهوض باملرأ
      

  حالة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
  

  **تقرير األمني العام    
    

  موجز  
املتعلــق باتفاقيــة القــضاء و ،٦٢/٢١٨م هــذا التقريــر امتثــاال لقــرار اجلمعيــة العامــة قــدُي  

هـا  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الذي طلبت فيه اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يقـدم إلي                   
وهـو يغطـي الفتـرة مـن        . يف دورهتا الرابعة والستني تقريرا عن حالة االتفاقية وعن تنفيذ القـرار           

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥
  
  

 
  

  *  A/64/150.  
منـذ انعقـاد الـدورة    املستجدة أحدث التطورات إىل احلرص على تضمينه هذا التقرير ُيعزى التأخري يف تقدمي      **  

  .عة واألربعني للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالراب
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  حالة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  - أوال  
الــذكرى الــسنوية الــثالثني التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  ٢٠٠٩يــصادف عــام   - ١

توقيـع  وفُـتح بـاب ال    . ٣٤/١٨٠التمييز ضد املرأة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة مبوجـب قرارهـا             
 ودخلـت حيـز النفـاذ،       ١٩٨٠مـارس   / آذار ١والتصديق عليها واالنضمام إليها يف نيويورك يف        

  .١٩٨١سبتمرب / أيلول٣، يف ها من٢٧وفقا للمادة 
ــسطس / آب٢٤وحــىت   - ٢ ــت ٢٠٠٩أغ ــد صــدَّ  ١٨٦، كان ــة ق ــة   دول ــى االتفاقي قت عل
 خلفـت غريهــا  ٨ و  دولـة انــضمت إليهـا،  ٨٢انـضمت إليهـا أو خلفـت غريهــا فيهـا، منـها       أو

، ممــا زاد ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٩ انــضمت إىل االتفاقيــة قطــر، يف  دولــة آخــرتوكانــ. فيهــا
التقريـر الـسابق   انظـر  (عدد الدول األطراف فيها دولة واحـدة يف الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر           

)((A/62/290 .    ــصديقها ــواريخ ت ــة وت ــدول األطــراف يف االتفاقي ــة ال ــرد قائم ــى االتوت ــة  عل فاقي
  .)http://untreaties.org(انضمامها إليها يف املوقع اإللكتروين ملكتب الشؤون القانونية  أو
 قــد أودعــت لــدى األمــني ا دولــة طرفــ٥٥، كانــت ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٤وحــىت   - ٣

ملتــصلة بوقــت اجتمــاع   مــن االتفاقيــة، ا٢٠ مــن املــادة ١العــام صــكوك قبــول تعــديل الفقــرة   
: الـدول األطـراف التاليـة     أودعتـها   منـذ التقريـر األخـري،       وصكوك القبول الستة املودعة     . اللجنة

، وجـزر كـوك،     ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٩؛ واألرجنتني، يف    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣أذربيجان، يف   
ــاين ٢٧يف  ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــادا، يف ٢٠٠٩نـ ــانون األول١٢؛ وغرينـ ــسمرب / كـ ؛ ٢٠٠٧ديـ
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧تاريكا، يف ؛ وكوس٢٠٠٨مارس / آذار٧كوبا، يف و
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبديت حتفظات من جانب قطـر؛ ووردت اعتراضـات               - ٤

  . من اجلزائر ولكسمربغ ومصر سلوفاكيا؛ وُسحبت حتفظات كل منعلى التحفظات
  

   الربوتوكول االختياري لالتفاقيةحالة  - ثانيا  
ــرار    - ٥ ــة      ٥٤/٤مبوجــب الق ــاري التفاقي ــول االختي ــة الربوتوك ــة العام ــدت اجلمعي ، اعتم

وفُـتح بـاب التوقيـع والتـصديق علـى الربوتوكـول       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة   
، ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١٠االختيــاري واالنــضمام إليــه يف مقــر األمــم املتحــدة يف      

  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ يف ،١٦ من املادة ١للفقرة ودخل حيز النفاذ، وفقا 
ــى الربوتوكــول       ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٤ويف   - ٦ ــيت صــدقت عل ــدول ال ــغ عــدد ال ، بل

 منـذ تقـدمي    إضـافية  دول أطـراف ١٠ ثـل وهـذا مي .  دولـة طرفـا  ٩٨االختياري أو انـضمت إليـه     
؛ ٢٠٠٨ديـسمرب   /نون األول  كـا  ٤أسـتراليا، يف    :  هي ١٠والدول األطراف الـ    . التقرير األخري 
، ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار٢٠؛ وتركمانـــستان، يف ٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١وأنغـــوال، يف 

http://untreaties.org/�
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؛ ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٧؛ وجـزر كـوك، يف       ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٣وتونس، يف   
نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٩؛ وسويــسرا، يف ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٥وروانــدا، يف 

ــا؛ وغي٢٠٠٨ ــساو، يف  - نيــ ــسطس / آب٥بيــ ــشيوس، يف ٢٠٠٩أغــ ــشرين ٣١؛ وموريــ  تــ
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ يف ؛ وموزامبيق،٢٠٠٨أكتوبر /األول

  
  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  - ثالثا  
  تقدمي اخلدمات الفنية والتقنية  - ألف  

من شعبة النـهوض    للجنة   تقدمي دعم    ُنقلت مسؤولية ،  ٢٠٠٨يناير  / الثاين كانون ١يف    - ٧
، ٤-وظيفتـان مـن الرتبـة ف      (باملرأة إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان، إىل جانـب مخـس وظـائف                

الرتـب  (، ووظيفة من فئة اخلدمات العامـة      ٢-، ووظيفة من الرتبة ف    ٣-ووظيفة من الرتبة ف   
الدعم جلميـع  ة املفوضيم موظفو  وقد.)٦٧-٢٣، الفقرة A/62/6 (Sect. 23)(، انظر ))األخرى

  .٢٠٠٩  و٢٠٠٨يت ُعقدت خالل عامي الدورات ال
احلفـاظ علـى العالقـات املتينـة        حلقوق اإلنـسان     ةالسامياألمم املتحدة    ة مفوض توكفل  - ٨

ــسني         ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــسؤولة عــن تعزي ــة امل ــة الدولي ــة احلكومي ــة واآللي ــني اللجن ــة ب . القائم
نية واخلمسني والثالثة واخلمسني للجنة وضع املـرأة يف         وشاركت رئيسة اللجنة يف الدورتني الثا     

. موازيــةأنــشطة عــدة ، كمــا شــاركت إىل جانــب أعــضاء آخــرين يف ٢٠٠٩  و٢٠٠٨عــامي 
  .امة يف دورهتا الثالثة والستنيأمام اللجنة الثالثة للجمعية العببيان كما أدلت رئيسة اللجنة 

.  املتحـدة  األمـم يف   ساواة بني اجلنـسني   مبسألة إصالح هيكل امل   وما برحت اللجنة هتتم       - ٩
مت املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة إحاطـات منتظمـة إىل خـرباء                قدفقد  

قـدمت املـديرة    و. اللجنة بشأن هذه املـسألة والتطـورات الراهنـة وناقـشت معهـم هـذه القـضايا                
. شعبة النـهوض بـاملرأة إحاطـات أيـضا         ةلصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومدير     التنفيذية  

ويعمل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على إدمـاج االتفاقيـة وعمـل اللجنـة يف أنـشطته،                  
املـسائل  بـشأن   توصـيات اللجنـة     ب و ،االتفاقيةب االهتمام   حشدشعبة النهوض باملرأة    تواصل  فيما  

يت صـدر تكليـف   لتقـارير األخـرى الـ   ابذات األولوية اليت تنظر فيها جلنة وضع املـرأة، وكـذلك           
 أيــضا،  الــشعبة وتــدعو.املــساواة بــني اجلنــسنيب واملتــصلة للــهيئات احلكوميــة الدوليــة بإعــدادها

املناسـبات املوازيـة    بصفة منتظمة، خرباء من اللجنة للمشاركة يف اجتماعات فريق اخلـرباء ويف             
  .العمليات احلكومية الدوليةاليت تعقد باالقتران مع 
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، فتحاورت بانتظام مع املفوضـة   فوضيةاملوقد اغتنمت اللجنة متاما الفرص اليت تتيحها          - ١٠
ب بفـرص    كبـار آخـرين، وكانـت اللجنـة ترحـ          ها وموظفني تالسامية حلقوق اإلنسان، ومع نائب    

النقاش مـع رئـيس جملـس حقـوق اإلنـسان، واملقـررين اخلاصـني جمللـس حقـوق اإلنـسان بـشأن                       
 بـرئيس جملـس حقـوق       واجتمعت اللجنة يف دورهتا الثانيـة واألربعـني       . شتركاالهتمام امل مسائل  

ت يف دورهتا الثالثـة واألربعـني إحاطـة متعمقـة بـشأن آليـة االسـتعراض الـدوري                   اإلنسان، وتلق 
  . حقوق اإلنسان كما اجتمعت باللجنة االستشارية جمللس.الشامل
ر اإلجــراءات اخلاصـــة،  وفيمــا خيـــص تفاعــل اللجنـــة مــع املكلفـــني بواليــات يف إطـــا      - ١١

بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه       باملقررة اخلاصة املعنية    اجتمعت يف دورهتا الثالثة واألربعني      
ق كــل إنــسان يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدنيــة   واملقــرر اخلــاص املعــين حبــ 

ــة ــاخلبري املــس   . والعقلي ــة واألربعــني ب ــات تقل املعــواجتمعــت يف دورهتــا الرابع . ين بقــضايا األقلي
تلقت اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني إحاطـة مـن اخلـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق                         كما

مـن األويل إىل  لتقريـر   لاجلـامع   هـاييت   اإلنسان يف هاييت، ونظرت خـالل هـذه الـدورة يف تقريـر              
  .قضايا األقلياتاملعين بوحضر ممثل عن اللجنة الدورة األوىل للمنتدى . السادساملرحلي 

ــشأة مبعاهــدات حقــوق     مــشاركتها النــشطة وواصــلت اللجنــة    - ١٢  يف عمــل اهليئــات املن
ــدات       ــشأة مبعاهـ ــات املنـ ــاء اهليئـ ــسنوية لرؤسـ ــات الـ ــار االجتماعـ ــيما يف إطـ ــسان، وال سـ اإلنـ

مــن اللجنـة، يف هــذه  ت الرئيـسة، وأعــضاء معينـون   وشــارك. واالجتمـاع املـشترك بــني اللجـان   
مـــــن  (٢٠٠٩وعـــــام ) يونيـــــه/ حزيـــــران٢٧ إىل ٢٣مـــــن  (٢٠٠٨ عـــــام االجتماعــــات يف 

 يف  دارتكمـا شـارك ممثلـون عـن اللجنـة يف مناقـشات           ). يوليـه /متـوز  ٣إىل  يونيه  /حزيران ٢٩
وعمـل مفوضـية األمـم املتحـدة        مـن قبيـل التوصـيات العامـة احملتملـة           جلان أخرى بشأن مـسائل      

ــا      ــام، مب ــه ع ــسان بوج ــوق اإلن ــات ايــشملحلق ــ املعلوم ــوق اإلنــسان  إلح ــال حق . صائية يف جم
شــارك ممثــل عــن اللجنــة يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء خــالل الــدورة احلاديــة عــشرة جمللــس     كمــا

وُنسجت عالقات وثيقة كذلك مع فـرادى اهليئـات         . ٢٠٠٩يونيه  /حقوق اإلنسان يف حزيران   
للجنـة املعنيـة    تـابع   وجتدر اإلشارة بـاألخص إىل إنـشاء فريـق عامـل مـشترك              . املنشأة مبعاهدات 

قدم املقـرر املعـين مبتابعـة املالحظـات     كما . حقوق الطفل وجلنة بالقضاء على التمييز ضد املرأة   
يف املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           مناهضة التعذيب إحاطة شاملة للجنة      اخلتامية للجنة   

  .اء املتابعةإجركأساس لوضع مت خددورهتا الرابعة واألربعني، اسُت
 حتقيـق نظـام موحـد ومتكامـل للـهيئات املنـشأة             حنـو ”وسعت اللجنة، بنـاء علـى بياهنـا           - ١٣

، املعتمد يف دورهتا اخلامسة والثالثني، إىل مواءمـة أسـاليب عملـها،             “مبعاهدات حقوق اإلنسان  
 ٢٠٠٨ووفقـا لـذلك، اعتمـدت يف عـام     . حسب االقتضاء، مع هيئات أخرى منشأة مبعاهدات      
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، A/63/38ثالثـا،   /٤٠املقـرر    (“التعليقات اخلتامية ” عوضا عن    “تاميةاملالحظات اخل ”مصطلح  
التوجيهية لإلبـالغ اخلاصـة بكـل       ملبادئها  ، ووضعت الصيغة النهائية     )اجلزء األول، الفصل األول   

). ، املرفــق األولA/63/38(م املبــادئ التوجيهيــة للوثيقــة األساســية املوحــدة الــيت تــتمومعاهــدة، 
أدرجـت أيـضا إجـراء ملتابعـة        فملتبعة لدى هيئات أخرى منشأة مبعاهـدات،         املمارسة ا  اعتمدتو

اخلاصـة هبـا قيـد االسـتعراض،     وسُتبقي اللجنة ممارسـات العمـل   . اهتا يف مالحظاهتا اخلتامية   يتوص
  .مبعاهدات حقوق اإلنسانيف ضوء أمور شىت منها ممارسة اهليئات األخرى املنشأة 

  
  تقييم اللجنة  -باء   

تقييم التقـدم احملـرز،    الذي حثت فيه اللجنة على ٦٢/٢١٨بقرار اجلمعية العامة  عمال    - ١٤
إحراز تقدم جيد على صـعيد إزالـة تـراكم    الحظت اللجنة أنه مت خالل دوراهتا اخلمس املاضية        

أفـضى   باستراتيجياهتا لتشجيع اإلبالغ،     مقرونااملسعى  التقارير اليت حتتاج إىل استعراض، وهذا       
وقـد ُوضـعت الـصيغة      . املتأخرة عـن موعـدها    تقارير  ال من الدول األطراف بتقدمي      إىل قيام عدد  

وأربعـة بيانـات    )  بـشأن العـامالت املهـاجرات      ٢٦رقـم    (النهائية لثالثة بالغـات وتوصـية عامـة       
وغـزة، واألزمـة املاليـة الدوليـة     بشأن الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       

  .وتغري املناخواجلنسانية ة إىل حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، ونتائجها بالنسب
 منظومـة   مـن املؤيـدين علـى مـستوى        تواصل اجتذاب جمموعة واسعة      اويسّر اللجنة أهن    - ١٥

األمم املتحدة، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمـات غـري               
اعل مـع اإلطـار األوسـع حلقـوق اإلنـسان، مبـا يـشمل جملـس                 احلكومية، وأهنا استطاعت أن تتف    

حقــوق اإلنــسان، واملكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة، وهيئــات أخــرى منــشأة     
 للجنـة إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق            قـدمي الـدعم   نقـل مـسؤولية ت    مكّـن   وقـد   . مبعاهدات

 حلقـوق   ة الـسامي  ةانتظـام مـع املفوضـ     بمن التفاعـل    الدورات يف جنيف، اللجنة     عقد  اإلنسان، و 
عالقــات وثيقــة مــع كيانــات األمــم املتحــدة وهيئــات أخــرى تتخــذ مــن   ومــن إقامــة اإلنــسان، 

  .ين الدويلاجنيف مقرا هلا، كاالحتاد الربمل
ع ممارسات اهليئـات    م كبرية من أجل مواءمة ممارساهتا       اللجنة أهنا بذلت جهودا   تعترب  و  - ١٦

وكانـت مـن أوىل اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات الـيت وضـعت الـصيغة                 . تاألخرى املنشأة مبعاهدا  
ــة لإلبــالغ اخلاصــة بكــل معاهــدة    ــادئ التوجيهي ــة للمب ــادئ  املــستخدمة ،النهائي  إىل جانــب املب

ــدول األطــراف      ــيت باتــت ال ــة األساســية املوحــدة، وال ــة للوثيق تنفــذها اآلن يف ســياق  التوجيهي
 عملــت علــى مواءمــة مــصطلحاهتا مــع مــصطلحات  وقــد. اهليئــات املنــشأة مبعاهــداتإصــالح 

اهليئات األخرى املنـشأة مبعاهـدات، وسـعت إىل أن تكـون مالحظاهتـا اخلتاميـة أكثـر تفـصيال،                    
 قـد  يف املالحظـات اخلتاميـة  كمـا أن إدراج عنـاوين   . وذات مسة قطرية حمـددة، وعمليـة املنحـى      
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رات املختصة على املـستوى الـوطين       الوزا، ذلك أن     تنفيذها يسِّرزاد من سهولة استعماهلا، وسي    
  كمـا تعتـرب    .األهـم بالنـسبة هلـا     االهتمامـات والتوصـيات     أصبح بإمكاهنا أن حتدد بسهولة أكرب       

 أن إجــراء املتابعــة اخلــاص هبــا، املرتكــز علــى إجــراء هيئــات أخــرى منــشأة مبعاهــدات،   اللجنــة
  .سيعزز التنفيذ على املستوى الوطين

ــة بالنــهوض     أهنــا حافتــرى اللجنــة،و  - ١٧ ــها بآليــات األمــم املتحــدة املعني ظــت علــى عالقت
وتعتـرب أن هـذا   . صالهتا بآليـة حقـوق اإلنـسان    فيهعززت  يف الوقت الذي     باملرأة، بل وعمَّقتها  

قــد تيــسَّر بفــضل االجتمــاع الــذي تعقــده مــرة يف الــسنة يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك،    
ــع      ــة م ــصفة منتظم ــا التفاعــل ب ــيح هل ــذي يت ــشاروال ــة اخلاصــة املست ــسانية  ة املعني ــضايا اجلن  بالق

والنهوض باملرأة، وشـعبة النـهوض بـاملرأة، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة                    
، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، عـالوة علـى العديـد        )اليونيـسيف (األمم املتحدة للطفولـة   

علـى مـسألة    والعديـد منـها يركـز       املتحـدة،   من املنظمات غري احلكومية املوجـودة يف الواليـات          
احلفــاظ علــى  ســاعدهتا يف ٢٠٠٩لعــام وتــرى أن الــدورة الــسنوية  . التنميــة أو مــسائل األمــن 

يف األنـشطة اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة،     مـشاركتها  عالقتها بلجنة وضـع املـرأة، وكفالـة اسـتمرار           
ا دورهتــا الــسنوية يف نيويــورك كمــا أتاحــت هلــ. املناقــشات بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن ويف 

ملناقشات بشأن اهليكل اجلنساين الناشئ لألمم املتحدة، وُيتوقع أن تكفل هلـا إقامـة    اإلسهام يف ا  
  . من عمل اللجنةصالت وثيقة بالكيان اجلنساين الناشئ، الذي ينبغي أن يستفيد أيضا

  
  وفاء الدول األطراف بالتزامات تقدمي التقارير    

الــدول األطــراف بتقــدمي تتعهــد  مــن االتفاقيــة علــى أن ١٨ مــن املــادة ١ة تــنص الفقــر  - ١٨
لدولـة املعنيـة، وبعـد    بـدء النفـاذ بالنـسبة ل   تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف غضون سنة واحـدة مـن           

ذلك كل أربع سنوات علـى األقـل، وكـذلك كلمـا طلبـت منـها ذلـك اللجنـة املعنيـة بالقـضاء                       
  .على التمييز ضد املرأة

ــرة بــني    - ١٩ ، تلقــى ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٥ و ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٥وخــالل الفت
ــة    ــراف التاليـ ــدول األطـ ــارير الـ ــام تقـ ــني العـ ــي،  :األمـ ــاد الروسـ ــا،  االحتـ ــان، وإثيوبيـ وأذربيجـ

واألرجنــتني، وأرمينيــا، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وأملانيــا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة،  
 ،الربتغــال، والبحــرين، وبــابوا غينيــا اجلديــدةنيــا، وآيــسلندا، ووأوزبكــستان، وأوغنــدا، وأوكرا

ــاو ــان، وبنمـ ــسواناو ،بوتـ ــو، وبوتـ ــا فاسـ ــيالروس، وبوركينـ ــا، وبـ ــالوو ،تركيـ ــونس، وتوفـ   ،تـ
ــرو ،ليــشيت -تيمــور و ــهاما ، واجلزائ ــة ، وجــزر الب ــة الليبي ــة العربي ــا  اجلماهريي ــة إثيوبي ، ومجهوري

ــة، و  ــة االحتادي ــة التــ الدميقراطي ــشعبية، و شيكيةاجلمهوري ــة ال ــة الو الدميقراطي جنــوب ، ومجهوري
ــاأ ــدامنرك، وفريقي ــسرا، وســنغافورة، والنكــا ســري، وال ــا، وغواتيمــاال، وسوي ــساو - غيني ، بي
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، النيجـر ، و مـالوي ، ومـصر، و   مدغـشقر ، و مالطة، و ليتوانيا، و ليربيا، و كينيا، و فيجي، و فنلنداو
  .اليابانو ،هولندا، وهاييتو

الـدورة  : اخلمـس التاليـة   دورات  الـ املشمولة هبذا التقرير، عقدت اللجنـة       وخالل الفترة     - ٢٠
ــون ــن : األربعـ ــاين ١٤مـ ــانون الثـ ــاير إىل / كـ ــباط١ينـ ــر / شـ ــة  ٢٠٠٨فربايـ ــدورة احلاديـ ؛ والـ
؛ والــدورة الثانيــة واألربعــون، ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٨يونيــه إىل / حزيــران٣٠مــن : واألربعــون

؛ ٢٠٠٩ينـــاير /ثالثـــة واألربعـــون، كـــانون الثـــاين ؛ والـــدورة ال٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األول
وعمـال بقـرار    . ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٧يوليـه إىل    / متـوز  ٢٠والدورة الرابعـة واألربعـون، مـن        

، اجتمعــت اللجنــة يف جمــالس متوازيــة للنظــر يف التقــارير خــالل ثــالث مــن  ٦٢/٢١٨اجلمعيــة 
. بعــون، والرابعــة واألربعــوندوراهتــا اخلمــس، وهــي الــدورة الثانيــة واألربعــون، والثالثــة واألر  

، واستعرضـت تنفيـذ   ٤٦وخالل هذه الدورات، نظرت اللجنة يف تقـارير الـدول األطـراف الــ            
  . هبذا الصددااالتفاقية من جانب دولة طرف مل تقدم تقرير

  
احلـصول علـى   ، والتقـارير الـيت تـأخر تقـدميها، وطلبـات      مل ينظـر فيهـا بعـد   التقـارير الـيت       

 تقارير املتابعة

 ا مقـدم  اتقريـر  ٣١، مل تكن اللجنة قد نظرت بعـد يف          ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٥حىت    - ٢١
 .من الدول األطراف

دولة مـن الـدول األطـراف متـأخرة      ٥٦، كانت هناك  ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٥وحىت    - ٢٢
ــه    ــا جمموعـ ــدمي مـ ــر ١٠٢يف تقـ ــها اتقريـ ــر ٢٠، منـ ــاتقريـ ــر١٧ ، وا أوليـ ــا تقريـ ــا دوريـ   ،ا ثانيـ

 ا تقريـر  ١١ ، و ا خامـس  ا دوريـ  ا تقرير ١٤ ، و ا رابع ا دوري اتقرير ٢٠، و   اثالث ا دوري ا تقرير ١٣ و
 .اسابعدورية  تقارير ٧ ، وا سادسادوري

ــة يف    خفــض عــدد ويف ضــوء   - ٢٣ ــأخرة الــيت مل ينظــر فيهــا بعــد، بــدأت اللجن التقــارير املت
تـأخرت   الـيت    يـة االضطالع جبهد منهجي لتـشجيع الـدول األطـراف علـى تقـدمي التقـارير األول               

متـضي  قـررت اللجنـة أال      ،  ‘١ ’اثالث/٣١  و الأو/٢٩وعلى أساس مقرريها    .  عن موعدها  اكثري
الوفـد  وحبـضور   كمـالذ أخـري فقـط       إال  يف النظر يف تنفيـذ االتفاقيـة يف حالـة عـدم تقـدمي تقريـر                 

 يف تقــدمي اممارســتها الــيت تــدعو الــدول األطــراف املتــأخرة كــثري  يف واســتمرت اللجنــة . املعــين
تقريـر جـامع حبلـول تـاريخ     يف ريرها األولية إىل تقدمي مجيع تقاريرهـا املتـأخرة عـن موعـدها           تقا

 مـن الـدول   اوقررت اللجنة، يف دوراهتا خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أن تـدعو عـدد              . حمدد
األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرها األولية ألكثـر مـن مخـس سـنوات أو الـيت تـأخرت يف                     

 ســنوات إىل تقــدمي مجيــع تقاريرهــا الــيت تــأخرت عــن  ١٠اريرهــا الدوريــة ألكثــر مــن تقــدمي تق
الـدول الـيت دعيـت إىل تقـدمي تقاريرهـا وفقـا             مـن   و. تقرير جامع يف غضون سـنتني     يف  موعدها  
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هلذه املمارسة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير أفغانـستان، وأوغنـدا، وبلغاريـا، وجـزر سـليمان،        
 ، والعـراق   وسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، وسـري النكـا، والـسنغال             وجيبويت، وزمبابوي، 

)A/63/38  و ؛٤١٩ اجلزء الثاين، الفقرة A/64/38  رت اللجنـة،  روقـ ). ٢٣ اجلزء األول، الفقـرة
ر األمانـة بـصورة منتظمـة الـدول األطـراف الـيت تـأخرت           يف دورهتا الرابعة واألربعـني، أن تـذكّ       

وطلبـت  . أن تقدم تقاريرها يف أقرب وقـت ممكـن        بو أكثر   تقدمي تقاريرها خلمس سنوات أ     عن
وترينيـــداد   إىل أنتيغـــوا وبربـــودا، وبربـــادوس،يـــةإىل األمانـــة العامـــة أن ترســـل رســـائل تذكري

ــة هبــذا الــشأن يف       ــيفس وأن تقــدم معلومــات إىل اللجن ــا، وســانت كيــتس ون ــاغو، وزامبي وتوب
  .دورهتا اخلامسة واألربعني

ــدورة الثالثــ   - ٢٤ ــدون    ة واألربعــني، ويف ال ــة يف دومينيكــا ب ــذ االتفاقي ــة يف تنفي نظــرت اللجن
ــر  ــة ب  . وجــود تقري ــى واعتمــدت املالحظــات اخلتامي ــاء عل ــي الدولــ  ن ــع ممثل ة الطــرف  احلــوار م

)CEDAW/C/DMA/CO/AR( . بيـــساو -وتقريـــرا غينيـــا  ٢٠٠٨عـــام يف وقـــدم تقريـــر هـــاييت 
 ،يهـا الثالثـة واألربعـني والرابعـة واألربعـني     ونظرت فيهما اللجنـة يف دورت    ٢٠٠٩عام  يف  وليربيا  

  .٢٠٠٩عام يف دت تقارير بابوا غينيا اجلديدة، وجزر البهاما، وسري النكا وور. على التوايل
يف بعـــد أن نظـــرت تقريــر متابعـــة طلبتـــه اللجنــة    ،٢٠٠٩يوليـــه /  متــوز ١٠يف وورد   - ٢٥

ــرين  ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــد   التقريـ ــث للهنـ ــاين والثالـ ــدوريني الثـ ــثالثني  الـ ــسابعة والـ ــا الـ  يف دورهتـ
)CEDAW/C/IND/CO/3(. 
  

 أساليب عمل اللجنة  -جيم   
للحــد مــن طــول الوثــائق، مل يعــد تقريــر اللجنــة  تــسعى اجلمعيــة العامــة بــالنظر إىل أن   - ٢٦

ذلـك  رات املتعلقـة بالبالغـات      ارالقـ يتضمن املالحظات اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف و       
ــأن البالغــات  ــة     شرُتن ــم املتحــدة الرمسي ــات األم ــع لغ ــصلة جبمي ــائق منف ــرد  يف وث ــع وت يف املوق

 .الشبكي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

الــدول ليــسهل علــى اللجنــة ألســاليب عملــها تعــدها كملت اللمحــة العامــة الــيت واســُت  - ٢٧
نظـــــر ا(االطـــــالع عليهـــــا املهتمـــــة بتنفيـــــذ االتفاقيـــــة اجلهـــــات األطـــــراف وغريهـــــا مـــــن 

CEDAW/C/2009/II/4بكي  علــى املوقــع الــش  ا أيــضاحــةوهــذه اللمحــة العامــة مت  ). ، املرفــق
 .اإلنسان ملفوضية األمم املتحدة حلقوق

النظـر يف   دورتني قبـل     يفالعامل ملا قبل الدورة     اجتماعات فريقها   وواصلت اللجنة عقد      - ٢٨
واألسئلة القضايا د على قوائم من أجل الراألطراف  لكفالة إتاحة الوقت الكايف للدول   أي تقرير 

  .يف التقاريرعند النظر اخلاصة بكل منها، ولكفالة إتاحة األجوبة جبميع اللغات الرمسية 
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تعليقاهتـا اخلتاميـة الـيت حتـدد     مـن  وباتت اللجنة تدرج بـصورة منتظمـة الفقـرة األخـرية        - ٢٩
فيهــا التقريــر يكــون لــيت ويف احلــاالت ا. موعــد تقــدمي التقريــر الــدوري التــايل للدولــة الطــرف  

عن موعد تقدميه أو حيني موعد تقدميه يف غضون سـنة مـن تـاريخ النظـر                 متأخرا  الدوري التايل   
اعتمـدت  قـد   و،جـامع دوري تقرير  كفيه، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها التايل          

يت قـدمت تقـارير يف      إىل الدول األعضاء ال   طلبت فيه    الذي   ارابع/٤٠يف دورهتا األربعني املقرر     
 .جامعالتاليني كتقرير ها يتلك الدورة أن تقدم تقرير

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ركــزت اللجنــة علــى كفالــة أن تكــون مالحظاهتــا     - ٣٠
يــسهل حبيــث  ودقــة احتديــدأكثــر  والاخلتاميــة املتعلقــة بتقــارير الــدول األطــرف أســهل اســتعما 

واألربعـني أن تعتمـد ممارسـة       احلاديـة   يف دورهتـا    اللجنـة   رت  وقـر . على الـصعيد الـوطين    تنفيذها  
ــاوين راج إد ــاوين   ) رؤوس املوضــوعات(العن ــة، ووافقــت علــى قائمــة عن يف مالحظاهتــا اخلتامي

، اجلــزء الثــاين، A/63/38(ســوف تطبــق مبرونــة وحــسب االقتــضاء علــى الدولــة الطــرف املعنيــة 
أن تـضع إجـراء للمتابعـة تـدرج مبوجبـه         لجنـة    قـررت ال   ، ويف تلك الدورة أيضا    ).عاشراملرفق ال 

طلبــا إىل فــرادى الــدول األطــراف يف املالحظــات اخلتاميــة مبوافاهتــا عــن اخلطــوات الــيت اختــذهتا 
ــذ توصــيات حمــددة  ــدول األطــراف   ،ويف هــذا الطلــب . لتنفي ــة ال وافاهتــا بتلــك  مل ســتدعو اللجن

يف عـام   إجراء املتابعة اخلاص هبـا        تقييم جتربة  اوقررت اللجنة أيض   .املعلومات يف غضون عامني   
٢٠١١ )A/63/38   األول الــذي قــدم  املتابعــة وورد تقريــر ). ثالثــا/٤١، اجلــزء الثــاين، املقــرر

 .٢٠٠٩يوليه /جراء يف متوزمبوجب هذا اإل

 بـشأن متابعـة املالحظـات       ان مقـرر  يِوقررت اللجنة يف دورهتا الرابعـة واألربعـني أن تعـ            - ٣١
وســوف يــتم .  لواليــة املقــرر يكــون لــسنة واحــدةاإطــارأيــضا  واعتمــدت ،ا لــهاخلتاميــة ومناوبــ

ل حتديد توصيتني كحد أقصى للمتابعة؛ وستكون معايري هذه التوصيات أن عدم تنفيـذها شـكّ              
يعمـم  وف  وسـ . عقبة رئيسية أمام تنفيـذ االتفاقيـة وأن التنفيـذ ممكـن يف اإلطـار الـزمين املقتـرح                  

 مـع املقـرر القطـري يف تقيـيم تقريـر        ، حيثما أمكـن   ،رر املتابعة وسوف يتعاون مق  . تقرير املتابعة 
 تقريــره يف إدراج إىل اللجنــة يف كــل دورة ويــتم  اوســوف يقــدم مقــرر املتابعــة تقريــر . املتابعــة

د أعــضاء األمانــة العامــة حــوينبغــي أن يقــدم أ.  اللجنــة إىل اجلمعيــة العامــة الــذي تقدمــهتقريــرال
  .يف هذا الشأنتقدمي الدعم املفوضة السامية من طلب وف ُياملساعدة إىل مقرر املتابعة وس

وواصلت اللجنة تفاعلها مع الوكاالت املتخصصة وغريها مـن هيئـات منظومـة األمـم                 - ٣٢
وبـصفة   .املتحدة اليت تـسهم يف عملـها وتـدعم التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة علـى الـصعيد الـوطين                    

النـساء  ربعـني مباشـرة، يف حلقـة دراسـية عـن            خاصة، شاركت اللجنة، قبل دورهتا الرابعـة واأل       
هــذه األخــرية  تنظيمهـا  اشــتركت يفموضـع اهتمــام مفوضـية األمــم املتحـدة لــشؤون الالجـئني     
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  املقدمـة  وواصلت االستفادة من املعلومـات املـشتركة       .مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    و
ة، وشـجعت الكيانـات التابعـة ملنظومـة         بشأن البلدان اليت تنظر فيها أفرقة األمم املتحدة القطريـ         

لفريـق  األمم املتحدة على توسيع نطاق هذه املمارسة، وال سـيما علـى إتاحـة هـذه املعلومـات ل       
، وعلـى االضـطالع بأنـشطة املتابعـة اسـتنادا إىل املالحظـات               التابع للجنـة   قبل الدورة العامل ملا   

 .اخلتامية للجنة على الصعيد القطري

 عقـد اجتماعـات غـري رمسيـة مـع املنظمـات غـري               يفاملتمثلـة   ة ممارسـتها    وواصلت اللجن   - ٣٣
الدول األطراف املعروضـة تقاريرهـا عليهـا،       تتعلق حتديدا ب   يف تقدمي معلومات     راغبةاحلكومية ال 

كما أتاح الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة             .وذلك يف بداية األسبوعني األول والثاين من الدورة       
وجيـري بـصفة     . وشـفوية  كتابيـة منظمات غري احلكومية لعـرض معلومـات        التابع للجنة فرصا لل   

للمنظمــات غــري املوجهــة بــدورات معينــة نــشر املــذكرات اإلعالميــة العامــة واملتعلقــة  منتظمــة 
 .احلكومية على املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

تـها باملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق        بيانـا عـن عالق    واعتمدت اللجنـة يف دورهتـا األربعـني           - ٣٤
، من مجلة أمور، بتقدمي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان معلومـات عـن               فيه رحبتاإلنسان  

 .تقارير الدول األطراف املعروضـة علـى األفرقـة العاملـة ملـا قبـل الـدورة وعلـى دورات اللجنـة                     
 .لة بالتقرير وشفوية خالل الفترة املشموكتابيةوقدمت عدة مؤسسات وطنية معلومات 

وواصلت اللجنة التأكيد علـى الـدور املهـم الـذي يؤديـه الربملـانيون يف تنفيـذ االتفاقيـة                      - ٣٥
تـدرج يف كـل مالحظـة       منذ دورهتا الثانيـة واألربعـني       وما برحت   ومتابعة املالحظات اخلتامية،    

قطريـة  معلومـات    ويقدم االحتاد الربملاين الـدويل بـصورة منتظمـة           .عن دور الربملانات  فقرة ثابتة   
ــنظم      ــدول األطــراف، وي ــة يف ال ــذ االتفاقي ــشأن تنفي ــات  ب ــدة الربملان ــاء  لفائ دورات منتظمــة لبن

 .االتفاقية وبروتوكوهلا االختياريفيما يتعلق بالقدرات 

بيـان  ، منـها    وواصلت اللجنة ممارسة اعتماد بيانات تتصل بأحداث أو تطـورات معينـة             - ٣٦
، A/63/38(ستني العتمــاد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان بــشأن إحيــاء الــذكرى الــسنوية الــ

بيـان عـن األزمـة املاليـة الدوليـة ونتائجهـا علـى حقـوق اإلنـسان                  ؛ و )اجلزء األول، املرفق الثـاين    
بيـان  و )تباعـا  ،املرفقان األول والثاين  ، اجلزء الثاين،    A/63/38(للنساء والفتيات، وبيان عن غزة      

 .، اعتمدته يف دورهتا الرابعة واألربعنيعن اجلنسانية وتغري املناخ

خـالل دورهتـا    االتفاقيـة   وعقدت اللجنـة اجتماعـا غـري رمسـي مـع الـدول األطـراف يف                   - ٣٧
ــةأطلــع  واألربعــني ةاحلاديــ ــهخــرباء اللجن ــة  علــى الــدول األطــراف  خالل  أســاليب عمــل اللجن

 .واملسائل األخرى
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غري الرمسي الـسادس يف جنيـف       عها  بدعوة من حكومة سويسرا، عقدت اللجنة اجتما        - ٣٨
وخــالل هــذا االجتمــاع، واصــلت  . ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول ٢٦ إىل ٢٤يف الفتــرة مــن 

توصــية عامــة عــن املــادة الثانيــة مــن ناقــشت تنقــيح مبادئهــا التوجيهيــة بــشأن إعــداد التقــارير؛ و
طنيـة حلقـوق اإلنـسان       ومتابعة املالحظات اخلتامية للجنة والتفاعل مع املؤسـسات الو         ،االتفاقية

ــة مــع  وُنظمــت خــالل ا. وعالقتــها مــع جملــس حقــوق اإلنــسان   الجتمــاع أيــضا دورة توجيهي
 مــن ااعتبــاراملفوضــية حقــوق اإلنــسان يف ضــوء انتقــال تزويــد اللجنــة باخلــدمات إىل  مفوضــية 

 .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ١

ــة    - ٣٩ ــة واألربعــني  واعتمــدت اللجن  .ة بــشأن املــرأة املهــاجرة توصــية عامــ يف دورهتــا الثاني
 برنــامج تهاعقــب مناقــشوتوصــية عامــة متعلقــة باملــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة،  إعــداد وواصــلت 

فريقني عاملني معنـيني بالتوصـيتني      أنشأت   ،وصيات العامة فيما يتصل بالت  عملها الطويل األجل    
فـــسخه اج وحقـــوق اإلنـــسان للمـــسنات والنتـــائج االقتـــصادية للـــزو بـــشأن العـــامتني للعمـــل 

)A/63/38  ،    يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني       وعقدت اللجنة    ).٣٠ إىل   ٢٨اجلزء األول، الفقرات
  .وضوعني مبشاركة كيانات األمم املتحدة واجملتمع املدينذين املمناقشات غري رمسية متعلقة هب

  
 بالربوتوكول االختياريفيما يتعلق أساليب العمل   -دال   

مبوجـــب ولة بـــالتقرير، واصـــلت اللجنـــة االضـــطالع بأنـــشطتها خـــالل الفتـــرة املـــشم  - ٤٠
 لمــسائللاجتمــاعني يف كــل دورة خصــصت يف املتوســط و .الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة
 .املتصلة بالربوتوكول االختياري

ــة املعــين بالبالغــات      - ٤١ ــابع للجن ــل الت ــق العام ــد الفري ــواردةوعق الربوتوكــول مبوجــب   ال
 أربعـة أيـام،   مـدهتا  دورة ثالثـة أيـام، و     دورات مـدة كـل منـها      ثالث   (تدورااالختياري مخس   

الثانيـة  واللجنة األربعني واحلادية واألربعني     رات  دوقبل    وذلك مباشرة  ،) ستة أيام  دورة مدهتا و
 سـجل الفريـق العامـل   و. ومباشـرة بعـد الـدورة الثالثـة واألربعـني      واألربعني والرابعـة واألربعـني   

 .خالل الفترة املشمولة بالتقريرسجلت ستة منها ، ا بالغ٢٢ حىت اآلن

 )٩/٢٠٠٥رقـم  (وقررت اللجنة وقف النظر يف بـالغ واحـد خـالل دورهتـا األربعـني          - ٤٢
 .)١٦/٢٠٠٧ورقم  ١٤/٢٠٠٧رقم (وبالغني خالل دورهتا الثانية واألربعني 

 هوقـررت أنـ    خالل دورهتا الثانية واألربعـني بـشأن بـالغ واحـد             ءواختذت اللجنة إجرا    - ٤٣
 مـن الربوتوكـول االختيـاري علـى أسـاس أن مجيـع              ٤مـن املـادة      ١غري مقبول مبوجـب الفقـرة       

وقـــدم رأي ). CEDAW/C/42/D/15/2007(ســـبل االنتـــصاف احملليـــة املتاحـــة مل تـــستنفد بعـــد  
غـري مقبـول    ١٢/٢٠٠٧وقـررت اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني أن الـبالغ رقـم          .خمالف
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يــه إىل صــفة الــضحية وأن تمــن الربوتوكــول االختيــاري بــسبب افتقــار مقدم  ٢ مبوجــب املــادة
ــم   ــبالغ رق ــول   ١٣/٢٠٠٧ال ــسبة لــ غــري مقب ــه بالن ــارهم بعض مقدمي ــضحية  الفتق إىل صــفة ال
ري مقبـول مـن حيـث االختـصاص الـزمين           وهـو غـ   من الربوتوكول االختياري،     ٢ مبوجب املادة 

قدميــه اآلخــرين، ملوتوكــول االختيــاري بالنــسبة  مــن الرب٤مــن املــادة ) هـــ (٢مبوجــب الفقــرة 
 . فيما يتعلق مبقدم واحد٤من املادة  ١عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية مبوجب الفقرة لو

واعتمدت يف دورهتا الثانيـة     . اآلراء املتعلقة بالبالغات  تها ملتابعة   وواصلت اللجنة أنشط    - ٤٤
املتعلقــة بالبالغــات الفرديــة الــيت مجعــت يف شــكل واألربعــني تقريرهــا األول عــن متابعــة اآلراء 

، اجلـزء األول، املرفـق      A/64/38(املعلومات الواردة حـىت الـدورة احلاديـة واألربعـني           كل  موجز  
وقررت اللجنة أنه سيجري إعداد تقرير مستكمل لكل دورة، وأن هذه التقـارير             ). الثاين عشر 

 .يستجمع يف فصل متعلق باملتابعة يف التقرير السنو

الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري،  وبنــاء علــى توصــية   - ٤٥
ناقشت اللجنة واعتمدت مذكرة يف دورهتا األربعني بشأن صياغة وشكل اآلراء الفرديـة املتعلقـة      

 منــوذج شــكل اونقحــت أيــض). ، اجلــزء الثــاين، املرفــق احلــادي عــشرA/63/38(مبقــررات اللجنــة 
 .غات واعتمدت صحيفة وقائع عن تقدمي البالغات الفردية يف إطار الربوتوكول االختياريالبال

، اجلـــزء A/63/38(أوال /٤١واعتمـــدت اللجنـــة يف دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني املقـــرر   - ٤٦
موضــوع مــع لتحفظــات اتوافــق فيــه أن البــت يف مــسألة  ، الــذي قــررت)الثــاين، الفــصل الثــاين

ال يدخل فقـط يف إطـار وظيفتـها         )  من االتفاقية  ٢٨ من املادة    ٢نظر الفقرة   ا(هدفها  االتفاقية و 
بـل أيـضا فيمـا يتـصل بالبالغـات           مـن االتفاقيـة،      ١٨املـادة   مبوجـب   بإجراء اإلبالغ   فيما يتصل   

  .الربوتوكول االختياريمبوجب وإجراءات التحقيق الفردية 
  

لـى االتفاقيـة، وبروتوكوهلـا      اجلهود الرامية إىل تشجيع التصديق العاملي ع        -رابعا   
 من االتفاقية ٢٠ املادة ن م١ الفقرةالتعديل على االختياري وقبول 

املعنيــة  لألمــني العــام ة اخلاصــة حلقــوق اإلنــسان، واملستــشارة الــساميةاملفوضــت واصــل  - ٤٧
 شـعبة النـهوض بـاملرأة تـشجيع التـصديق العـاملي             ة اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة، ومـدير       قضاياالب
 ٢٠ مـن املـادة      ١ الفقـرة     علـى  تعـديل ال قبـول    ضـمان ربوتوكول االختياري، و  اللى االتفاقية و  ع

وقـد شـجعن اإلجـراءات      . الوقـت املخـصص الجتماعـات اللجنـة       نص على   من االتفاقية، اليت ت   
ذات الــصلة يف اجتماعــاهتن مــع الوفــود، ويف البيانــات والعــروض الــيت قدمنــها يف مقــر األمــم     

وركـــزت أنـــشطة .  عمـــل أخـــرى، ويف املـــؤمترات واملنتـــديات األخـــرى املتحـــدة، ويف مقـــار
ــسنوية        ــذكرى ال ــة وال ــة لالتفاقي ــة العام ــاد اجلمعي ــثالثني العتم ــسنوية ال ــذكرى ال ــال بال االحتف
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العاشــرة العتمادهــا الربوتوكــول االختيــاري علــى تــشجيع الــدول املتبقيــة علــى التــصديق علــى 
ثالثـا الـذي حيـث      /٤٤املقـرر   ا الرابعـة واألربعـني،      واعتمدت اللجنة، يف دورهتـ    . هذين الصكني 

ويـــشجع الـــدول األطـــراف علـــى علـــى االتفاقيـــة والربوتوكـــول االختيـــاري، علـــى التـــصديق 
 .ا على املستوى الوطينماالحتفال بالذكرى السنوية لكل منه

  
 املساعدة التقنية املقدمة إىل الدول األطراف  -خامسا  

نشطة بناء القـدرات ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان              تركز املساعدة التقنية وأ     - ٤٨
عادة على االتفاقية، مبا فيها مـا يتعلـق بإعـداد التقـارير ومتابعـة املالحظـات اخلتاميـة، وكـذلك                     

، نفــذت ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨خــالل عــامي و. الربوتوكــول االختيــاريمبوجــب اآلليــات املنــشأة 
ومـة اهليئــات املنــشأة مبعاهـدات حقــوق اإلنــسان،   نظ مبامتعلقــ ا كــبرييا تـدريب افوضـية مــشروع امل

متابعـة املالحظـات اخلتاميـة جلميـع اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق                يركز بصفة خاصة على     
 ملمثلي املسؤولني احلكوميني، واملؤسسات الوطنية حلقـوق        وقد مت توفري هذا التدريب    . اإلنسان

 وبنمــا وتايلنــد واملغــرب ندونيــسياإم يف  ووســائط اإلعــال،اإلنــسان، واملنظمــات غــري احلكوميــة
 للقـضاة يف بـانكوك وبنمـا عـن          ني إقليميـت  ني قـضائيت  نيأيـضا نـدوت   اللجنـة   ونظمت  . واملكسيك

 .على الصعيد احمللي تطبيق معايري حقوق اإلنسان

وواصلت شعبة النهوض باملرأة العمل علـى تنفيـذ االتفاقيـة ضـمن إطـار متابعـة إعـالن               - ٤٩
جلمعيـة العامـة وجلنـة وضـع     اليت صدر هبا تكليف من اني والواليات الالحقة  ومنهاج عمل بيج  

 هذه الواليات بأن تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني والوفـاء بااللتزامـات الـيت                    مسلّوت .املرأة
 .تقضي هبا االتفاقية متآزران يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

قــرار اجلمعيــة  مــن ١٧للفقــرة تنميــة القــدرات، ووفقــا وضــمن إطــار برنــامج الــشعبة ل  - ٥٠
املساعدة التقنيـة بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة ومنـهاج عمـل             تقدمي  ، واصلت الشعبة    ٦٢/٢١٨العامة  

بــيجني، وكــذلك بــشأن تنفيــذ املالحظــات اخلتاميــة للجنــة ومتابعتــها، بنــاء علــى طلــب الــدول 
لـشعبة، بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية          وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، نظمـت ا         .األطراف

ــة لغــريب ــذ    واالجتماعي ــة عــن أدوار القــضاة والربملــانيني يف تنفي  آســيا، حلقــة عمــل دون إقليمي
وشـارك  . ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩ إىل   ١٧ان يف الفتـرة مـن       يف عمّـ  وذلك  االتفاقية،  

تاجات وتوصــيات بــشأن واعتمــدوا اســتن. قــضاة وبرملــانيون مــن تــسعة بلــدان يف هــذا احلــدث 
وتعاونـت الـشعبة    .العنـف ضـد املـرأة   بشأن األحوال الشخصية، وكذلك   قانون العائلة وقانون    

 آســيا بــشأن حلقــة تــدريب ثانيــة عــن أدوار الحقــا مــع اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب
 .، يف بـــريوت٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨ إىل ٢٦الربملـــانيني، عقـــدت يف الفتـــرة مـــن 

 .واستفادت حلقتا العمل من مسامهات خرباء اللجنة
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من خرباء اللجنـة    شعبة مشاركة خبريين    الوبناء على طلب البوسنة واهلرسك، دعمت         - ٥١
أبريـل  / نيـسان ٢٤ إىل ٢٣يف حلقة عمل عقدت يف الفتـرة مـن         ني  استشارَيين و  ميسرَ تهمابصف

لتقرير الـدوري للدولـة الطـرف       عداد ا إل ة وضع منهجي   من حلقة العمل   غرضوكان ال  .٢٠٠٩
من االتفاقية، وتعزيز تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقريـر الـدوري    ١٨مبوجب املادة   

ودعمــت الــشعبة هــاييت يف إجنــاز  .الثــاين والثالــثالتقريــرين الــدوريني األويل وللتقريــر اجلــامع 
اخلامس، مبا يف ذلك عقـد حلقـة    ل إىل   والتقارير الدورية من األو    األويلللتقرير   تقريرها اجلامع 

. ٢٠٠٨فربايـر  /شـباط  ١٥ إىل ١٣ مـشروع التقريـر يف الفتـرة مـن           لـى معنية بالتصديق ع   عمل
رت الــشعبة أيــضا مــشاركة مــسؤول حكــومي هــاييت، بــصفة مراقــب، يف الــدورة الثانيــة    ويــسَّ

نـوفمرب  /شرين الثـاين   تـ  ٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٩ يف الفترة من      املعقودة واألربعني للجنة، 
وواصلت الشعبة تقدمي دعمهـا املتعـدد املراحـل إىل حكومـة ليربيـا بغـرض       . يف جنيف،  ٢٠٠٨
 . مـن االتفاقيـة    ١٨تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك إعداد التقـارير مبوجـب املـادة             قدرهتا على   تعزيز  

اورة رفيعـة   مـش هـي   ، نظمت الشعبة ستة أنشطة متعلقة ببناء القـدرات،          ٢٠٠٦وبدءا من عام    
وحلقــة عمــل عــن االتفاقيــة يف  ؛ ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ١٥ إىل ١٢ يف الفتــرة مــن ،املــستوى

، وحلقـة عمـل للمـسؤولني احلكـوميني عـن إعـداد التقـارير، يف الفتـرة مـن                   ٢٠٠٧مارس  /آذار
ــران ٢٢ إىل ١٨ ــه /حزي ــارير   ؛ ٢٠٠٧يوني ــل حملــرري التق ــة عم ــن  ،وحلق ــرة م  إىل ١٩ يف الفت
ووضـعه يف صـيغته      وحلقة عمل الستعراض مشروع التقرير       ؛٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠

ــة  ــن  النهائيـ ــرة مـ ــارس /آذار ٢١ إىل ١٩يف الفتـ ــضريية  ؛ ٢٠٠٨مـ ــل حتـ ــة عمـ دورة ”(وحلقـ
 تقريرهـا اجلـامع   ليربيـا أن تعـرض  ، قبل ٢٠٠٩مايو / أيار١٣ إىل  ١٢ يف الفترة من     ،)“صورية

ــر  ــن األ األويل للتقريـ ــة مـ ــارير الدوريـ ــامس إىلول والتقـ ــة  علـــى اخلـ ــا الرابعـ ــة يف دورهتـ  اللجنـ
ودعمــت الــشعبة أيــضا مــشاركة مــسؤولني حكــوميني يف  . ٢٠٠٩يوليــه /متــوزيف واألربعــني، 

 .الدورة الرابعة واألربعني

 يف فريتـاون،    ،جهـات معنيـة متعـددة      فيهـا    تودعمت الشعبة عقد حلقة عمـل شـارك         - ٥٢
مـسؤوال مـن خمتلـف الـوزارات         ٣٥ حـضرها    ،٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٩ و   ١٨بسرياليون، يومي   

املؤسـسات  عـن   واملكاتب والوكاالت احلكومية، وكذلك ممثلون عن منظمات غري حكوميـة و          
متابعـة املالحظـات اخلتاميـة      وكـان الغـرض مـن حلقـة العمـل مناقـشة             . الوطنية حلقوق اإلنسان  

يف ني موعـد تقدميـه   الـذي حيـ  إعـداد التقريـر الـدوري الـسادس لـسرياليون،           الـشروع يف    للجنة و 
 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

وواصلت الشعبة توفري الدعم املستمر والشامل لبلـدان مرحلـة مـا بعـد الـرتاع مـن أجـل               - ٥٣
وخالل تنفيذ هذا الربنامج ذي األولوية، استفادت الشعبة من دعم بعثات األمم            . تنفيذ االتفاقية 
ــها املتحــدة وأفرق ــدول  ت ــة ومــشورهتا يف ال ــة القطري ــدا  . األطــراف املعني وقــدمت حكومــات أيرلن
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 وخـالل الفتــرة املـشمولة بــالتقرير، دعمـت الــشعبة   . والنـرويج ونيوزيلنـدا التمويــل هلـذا الربنــامج   
 .يف مجيع األنشطةواالستشاريني واضطلع خرباء اللجنة بدور امليسرين . هاييتسرياليون وليربيا و

  
 اللجنةأعمال واملعلومات بشأن تياري تفاقية وبروتوكوهلا االخ االتعميم  -سادسا  

فوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان صفحة على موقعها الشبكي خمصصة لالتفاقيـة            مل  - ٥٤
ويوجد على هذا املوقـع الـشبكي نـص          .وبروتوكوهلا االختياري واألعمال اليت تقوم هبا اللجنة      

وردود  ،واألسـئلة قوائم القـضايا    االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، وتقارير الدول األطراف، و      
لتقـارير،  اليت تعرض ا  الدول األطراف، والبيانات االستهاللية للدول األطراف، وتكوين الوفود         

ــة ووثائقهــاواملالحظــات اخلتاميــة  ــة أي معلومــات أخــرى  وكــذلك ،للجن ذات صــلة باالتفاقي
كمـا تنـشر    . رافوبروتوكوهلا االختيـاري، وأسـاليب عمـل اللجنـة، واجتماعـات الـدول األطـ              

املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة، واآلراء املتعلقـــة بالبالغـــات، والتوصـــيات العامـــة، واملـــسامهات  
ويتـضمن   .فوضـية املالذي تديره    (ListServ)األخرى، من خالل نظام توزيع الربيد اإللكتروين        

وتفهـرس  ضـية   فواملالـيت تتعهـدها     املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان، وهو أداة البحث اإللكترونيـة          
املالحظات اخلتامية للهيئات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان وتوصـيات املكلفـني بواليـات                 

 الرقمــي املتعــدد  التــدريبيتــضمن قــرصو. اللجنــةنــواتج يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة مجيــع  
االتفاقيـة، والربوتوكـول االختيـاري، وأعمـال        نـص    “التعريف حبقوق اإلنسان  ” االستعماالت

ــ ــيحوت .ةاللجن ــثالثني ال   ناســبات املت ــسنوية ال ــذكرى ال ــشطة املرتبطــة بال ــاد واألن ــة عتم  االتفاقي
 أثـر التفاقيـة و  اتعمـيم   فرصـا لزيـادة      الربوتوكول االختياري    عتمادوالذكرى السنوية العاشرة ال   

  .اللجنة عمال اليت تقوم هبااأل
  
   والتوصياتاالستنتاجات  - سابعا  

 عـن    للحد من التأخري بني تقدمي التقارير والنظر فيها،     بذلت اللجنة جهودا كبرية     - ٥٥
 بنـاء علـى     تقـوم بتكييفـه   ، مبا فيها تنظيم الوقت، الذي       فعالةأساليب عمل    طريق استخدام 

تكللت بالنجاح جهودها الرامية إىل تشجيع الدول األطراف على االمتثـال       قد  و. التجربة
.  التقارير قد تأخرت كثريا عن موعد تقدميها بتقدمي التقارير ال سيما حني تكونااللتزاماهت

وعززت تفاعلها مع أصحاب املـصلحة يف جمـال تنفيـذ االتفاقيـة، ال سـيما مـع املؤسـسات                     
الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، وأســهمت إســهاما نــشطا يف اجلهــود املــشتركة جلميــع اهليئــات    

وق اإلنـسان، مـع     يئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـ       اهلمواءمة منظومـة    بغرض  مبعاهدات   املنشأة
عـن طريـق    اجتـهاداهتا   وواصـلت اللجنـة تطـوير       . اعتماد الوسائل املبتكرة املناسبة ألعماهلا    

عملها يف إطار الربوتوكول االختياري، وأسفرت إجراءاهتـا للمتابعـة مبوجـب هـذا الـصك        
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 توصـية عامـة واحـدة، وأحـرزت تقـدما كـبريا يف وضـع ثـالث                  أقـرت و. عن نتـائج إجيابيـة    
تبـذل  عليهـا أن    وعلى الرغم مـن اإلجنـازات الـيت حققتـها اللجنـة، جيـب               . رىتوصيات أخ 

وهناك حاجة إىل بـذل جهـود خاصـة         . مزيدا من اجلهود لتعميم االتفاقية على نطاق أوسع       
وجيـب اعتبـار    . ، بالنظر إىل قلة عدد البالغـات املقدمـة        فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري   

جيـــة، وينبغـــي أن تنفـــذ الـــدول األطـــراف بالكامـــل  املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة ذات ح
  .إجراءات املتابعة اجلديدة اليت أقرهتا اللجنة يف هذا السياق

 
  


