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  مقدمة  -أوال   
 بعمل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد   يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة   - ١

ويتــضمن الفــرع الثــاين معلومــات عــن التطــورات الــيت شــهدها نظــام حقــوق اإلنــسان،  . املــرأة
ــة      مبــا يف ذلــك اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان، وجملــس األمــن، واجلمعي

ل اللجنــة وغريهــا مــن ويتــصل الفــرع الثالــث بأســاليب عمــ. العامــة، وجملــس حقــوق اإلنــسان
ويـوفر الفـرع الرابـع معلومـات عـن التقـارير الـيت سـتنظر فيهـا اللجنـة يف                     . القضايا ذات الـصلة   

وتـرد  . دورات مقبلة وعن التقارير اليت وردت إىل اللجنة ولكن مل يتقرر بعد موعد النظر فيها               
لقضاء على مجيـع أشـكال       اليت مل تصدق على اتفاقية ا      الدولالتقرير قائمة   يف املرفق األول هلذا     
 األطـراف الـيت قـدمت       الـدول  الثـاين قائمـة      ويتضمن املرفق . تنضم إليها مل  التمييز ضد املرأة أو     

، قـد حـددت     ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١تقاريرها ولكن مل تنظر فيها اللجنـة بعـد أو مل تكـن، حـىت                
  . بعد موعدا للنظر فيها

 
  نالتطورات اليت شهدها نظام حقوق اإلنسا  -ثانيا  
  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  -ألف   

 إىل  ١١عقدت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان دورهتـا الثانيـة بعـد املائـة يف الفتـرة مـن                        - ٢
أكتـوبر إىل  / تـشرين األول ١٧،  ودورهتا الثالثة بعد املائة يف الفتـرة مـن    ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩
ــاين٤ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــ٢٠١١نــ ــن   ، ودورهتــ ــرة مــ ــة يف الفتــ ــد املائــ ــة بعــ  إىل ١٢ا الرابعــ
 ٣٤التعليــق العــام رقــم   دورهتــا الثانيــة بعــد املائــةيفواعتمــدت اللجنــة . ٢٠١٢مــارس /آذار ٣٠
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      من ١٩املادة ، املتصل بحرية الرأي والتعبرياحلق يف    بشأن

. ين مبتابعــة اآلراء يتعلــق بتعزيــز إجــراءات املتابعــة ، واقتراحــا مــن املقــرر اخلــاص املعــوالــسياسية
هيئـات  تعزيـز   عمليـة   ، اسـتمعت اللجنـة إىل آخـر التطـورات بـشأن             دورهتا الثالثة بعد املائة    يفو

الـسابقة  ملـسائل   ا ة عملها، مبا يف ذلك الفقرات القياسية يف قائمـ         أساليب يف   تنظراملعاهدات و 
. اول بالفيديو واهلـاتف عنـد التحـاور مـع الـدول األطـراف             التد وإمكانية   ر لديها، تقدمي التقاري ل

بـشأن طلـب     قـرار ، مبا يف ذلـك      ، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي    ويف دورهتا الرابعة بعد املائة    
 اهليئـات تعزيز  واعتمدت أيضا موقفها بشأن عملية       االلتماسات،وحدة  لوارد  يف امل زيادة مؤقتة   

املتخــذ يف الوثيقــة اخلتاميــة   االجتــاه العــام ن وأقــرت مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسا املنــشأة
نظـام األمـم املتحـدة للـهيئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات        الثاين، املتعلقـة بتعزيـز   دبلن الجتماع  

رتاهـة واسـتقالل    املتعلقـة ب   واعتمدت اللجنة أيضا مـشروع املبـادئ التوجيهيـة           .حقوق اإلنسان 
اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق  رؤســاء لاملقبــل ُينظــر فيــه يف االجتمــاع  عــضاء لاأل

  .٢٠١٢ يونيه/حزيران  يفاإلنسان
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يف دورهتـــا الـــسادسة   ،جلنـــة احلقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة    وقامـــت   - ٣
يتعلـق   بيـانني    مبناقـشة واعتمـاد   ،  ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٠ إىل   ٢واألربعني، املعقودة يف الفترة من      

قطـاع الـشركات واحلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة          بشأن  األطراف  التزامات الدول   أحدمها ب 
وناقــشت اللجنــة أيــضا . احلق يف التنميــةاإلعــالن املتعلــق بــأمهيــة وجــدوى اآلخــر ب و،والثقافيــة
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص ،٣، الفقــرة ٢املــادة عــن بيــان جديــد بــشأن صــياغة  ا أوليــااقتراحــ

 التعليقـات   كما أُطلعت اللجنة على حالـة مـشروع       . قافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   
احلق يف الـصحة    اخلطـوط العريـضة للتعليقـات العامـة، الـيت هـي قيـد اإلعـداد واملتعلقـة بـ                   /العامة

 ، ناقشت اللجنـة   باإلضافة إىل ذلك  و. يف ظروف عمل عادلة ومرضية    اجلنسية واإلجنابية واحلق    
لنظـر يف عـدد أكـرب مـن التقـارير يف كـل دورة        احبيث تتمكن منآليات حتسني أساليب عملها   

يف ا الـسابعة األربعـني، املعقـودة        يف دورهتـ  و.  املتراكمـة  االسـتعراض قيـد    التقـارير    لتقليص كمية 
ــرة مــن   ــاين  ١٤الفت ــشرين الث ــوفمرب /ت ــسمرب /كــانون األول ٢إىل ن ــة أجنــزت ، ٢٠١١دي اللجن

لعهــد، واعتمــدت لوتوكول االختيــاري لرباملتعلــق بــا الــداخلي االقــراءة األوىل ملــشروع نظامهــ
 “جديــدة”طريقــة عمــل أدخلــت وها،  بــشأن أســاليب عملــاقــراراختــذت تقريرهــا الــسنوي، و

ا الـيت سـتعقد      فقط وذلـك اعتبـارا مـن دورهتـ         دورتنيالنظر يف التقارير الدورية خالل      تتمثل يف   
ائــدة  املكمــا عقــدت اللجنــة اجتمــاع. علــى أســاس مؤقــت، ٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاينيف 
املعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات ونظمــة العمــل الدوليــة التابعــة ملرباء اخلــستديرة الــسنوي مــع جلنــة املــ

  .والتوصيات
وعقدت جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري دورهتـا التاسـعة والـسبعني يف الفتـرة مـن                       - ٤
، ودورهتــــــا الثمــــــانني يف الفتــــــرة مــــــن ٢٠١١ســــــبتمرب / أيلــــــول٢أغــــــسطس إىل /آب ٨
يف دورهتـا التاسـعة والـسبعني،        ،اللجنةوأصدرت  . ٢٠١٢مارس  / آذار ٩فرباير إىل   /شباط ١٣

اجلمهوريـة العربيـة   ب فيمـا يتعلـق    مبوجب إجراءاهتا املتعلقة باإلنذار املبكر والعمل العاجـل       بيانني  
م واعتمـدت التوصـية العامـة رقـ    . يرلندا الـشمالية أالسورية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و   

بيانـا بـشأن إحيـاء الـذكرى        ، و  املتعلقة بالتمييز العنصري ضد املنحدرين مـن أصـل أفريقـي           ٣٤
وباإلضـافة إىل ذلـك، عقـدت اللجنـة         . السنوية العاشرة العتماد إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان          

اجتماعـات   ٣مبـا يف ذلـك      ،  فـا  طر ةدول ٧٨(اجتماعها غري الرمسي الثالث مع الدول األطراف        
األمـم  منظومـة   اجتماعات غري رمسية مـع وكـاالت        و،  )التداول بالفيديو  من خالل    يف نيويورك 

ويف دورهتا الثمـانني،    .  واملنظمات غري احلكومية   ، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية    ،املتحدة
. إجراءاهتـا املتعلقـة باإلنـذار املبكـر والعمـل العاجـل هبـدف حتـسينها               باشرت اللجنـة اسـتعراض      

بشأن املناقشة املواضيعية املتعلقة خبطـاب التحـريض علـى الكراهيـة             أولية   وأجرت أيضا مناقشة  
العنــصرية، وعينــت مقــررين ســوف يــساعداهنا علــى حتديــد برنــامج عمــل هلــذه املناقــشة الــيت      
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وعـالوة علـى ذلـك، وجهـت        . ٢٠١٢أغـسطس   /ستجرى يف دورهتا احلادية والثمـانني يف آب       
 إىل اقتــراح ت فيهــاأشــارسامي حلقــوق اإلنــسان مــم املتحــدة الــ اللجنــة رســالة إىل مفــوض األ 

مثـل هـذا     أنّ   اللجنـة وتـرى   .  بـشأن البالغـات الفرديـة      انمل مـشترك بـني اللجـ      اإلنشاء فريق ع  
 احلقـوق   عدم قابليـة   ويعزز املعاهداتخمتلف هيئات   االجتهاد من قبل    اتساق  سيضمن  اإلجراء  

 مـن خــالل ضـمان اتبــاع هنــج   ،للتجزئــةاملدنيـة والــسياسية واالقتـصادية واالجتماعيــة والثقافيـة    
  . كافةقوق اإلنسانحلشامل 

 تـشرين  ٣١وعقدت جلنة مناهـضة التعـذيب دورهتـا الـسابعة واألربعـني يف الفتـرة مـن            - ٥
ــوبر إىل /األول ــاين ٢٥أكت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدورة،  و. ٢٠١١ن منظمــات غــري  بثــت خــالل ال

. تقـارير الـدول األطـراف     ل عراضعمليات اسـت  من أصل تسع    ست  وقائع  على الويب   حكومية  
املعنيـة وقـَت    كومـة   احل لغيـاب نظـرا   التاليـة    إىل الـدورة     أحـد التقـارير    اللجنة النظر يف     وأرجأت

تـرددت  املقابـل،  وب.  إىل دورة اللجنـة رسال وفد إاحلكومة  هذه  على  إذ تعذر    ،لنظر يف التقرير  ا
ىل دورهتـا الـيت سـتعقد يف تـشرين          ا الثامنـة واألربعـني إ     مـن دورهتـ   يف قرارهـا أن ترجـئ،       اللجنة  
 بطريقـة   عـن كيفيـة اسـتجابة اللجنـة    دولة طـرف سؤال طرحته  يف ، النظر ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

دولـة طـرف    إىل  وباإلضافة إىل ذلك، قدمت اللجنة طلبـا اسـتثنائيا           .طلبات التأجيل متسقة إىل   
 أراضـيها، مبـا يف      علـى تقريرا خاصا عـن األحـداث الـيت تقـع           تلك الدولة   قدم  تأن  التمست فيه   
 عامـة   ةمـشاور   اللجنة أيضا للجهات املعنية    أجرتو. التفاقيةانع انتهاك   الكفيلة مب ذلك التدابري   

) لـضحايا التعـذيب   ورد االعتبـار    اجلرب والتعـويض     (١٤بشأن مشروع تعليقها العام على املادة       
، واصـلت اللجنـة،   املعاهـدات تعزيـز هيئـات   ويف إطـار  .  عـددا كـبريا مـن املـشاركني      تاستقطب

إجــراء (الــسابقة لتقــدمي التقــارير يف اعتمــاد قائمــة املــسائل املتمثلــة ضــوء جناحهــا، سياســتها  يف
إجـراء  لطلب  اللجنة   استجابتيف إطار إجراء الشكاوى الفردية،      و). تقدمي التقارير االختياري  

  .استثنائيةخطوة األمر الذي يشكل ، معينةبشأن األسس املوضوعية لقضية مرافعة شفوية 
مـايو إىل   / أيار ٣٠وعقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا السابعة واخلمسني يف الفترة من             - ٦
مناقـشاهتا علـى هيئـة أفرقـة عاملـة معنيـة بإعـداد              وواصـلت اللجنـة   . ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٧

علـق بـاحلق    ، والتعليـق العـام املت     ))١(، الفقرة   ٣املادة  (التعليق العام املتعلق مبصلحة الطفل العليا       
اللجنــة املعنيــة بــني  التوصــية العامــة املــشتركة/املــشترك ، والتعليــق العــام)٢٤املــادة (يف الــصحة 

 الـضارة؛ وبـالنظر يف   املمارسـات بـشأن  جلنـة حقـوق الطفـل    و بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       
لطفــل يف ق ااملتعلــق حبــ، والتعليــق العــام التعليــق العــام املتعلــق بقطــاع األعمــال وحقــوق الطفــل

  ).٣١املادة (ة الثقافية ويف الفنون واملشاركة يف احلياوقت الفراغ ومزاولة األلعاب الراحة و
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 إىل ســـبتمرب/أيلـــول ١٩مـــن وعقـــدت اللجنـــة دورهتـــا الثامنـــة واخلمـــسني يف الفتـــرة    - ٧
املتعلـق  العـام   املتـصلة مبـشروع تعليقهـا        املناقـشات    وواصـلت . ٢٠١١أكتـوبر   /تشرين األول  ٧

 التابعـــة للجنــة عـــددا مـــن  األفرقـــة العاملـــة املواضــيعية كمـــا عقــدت  . ة الطفـــل العليــا مبــصلح 
حقـوق   و ،األعمال التجاريـة  قطاع  ة، و الصحوضع تعليقات عامة بشأن احلق يف       االجتماعات ل 

مكرسـة    اللجنـة مناقـشة عامـة      أجـرت  ،وباإلضافة إىل ذلـك   . مزاولة األلعاب ق يف   احلو،  الطفل
ــة يف  وقبــل. يومــا دامــت أبنــاء املــساجنيألطفــال ل  ســبتمرب/يلــولأ ١٦ الــدورة، عقــدت اللجن

الطفـل يف مـا يتـصل       مـسألة حقـوق     يـشأن   خرباء   ، اجتماع جلنة احلقوقيني الدولية  ، مع   ٢٠١١
  .بقطاع األعمال

 إىل  ينـاير /كـانون الثـاين    ١٦مـن   وعقدت اللجنة دورهتـا التاسـعة واخلمـسني يف الفتـرة              - ٨
إقـرار الوثيقـة اخلتاميـة       اللجنـة باإلمجـاع خـالل الـدورة علـى            وافقتو. ٢٠١٢فرباير  /شباط ٣

 معاهـدات   مبوجـب نظـام األمـم املتحـدة للـهيئات املنـشأة     ، املتعلقـة بتعزيـز   الثايندبلن الجتماع  
 بكامـل    هـذه الوثيقـة    تقـر معاهـدة   هيئـة منـشأة مبوجـب       اللجنـة أول    وكانـت   . حقوق اإلنـسان  

علــى اقتــراح بوضــع اللجنــة  دة حلقــوق اإلنــسانمفوضــية األمــم املتحــ أطلعــتكمــا . أعــضائها
بـدال مـن     (الـيت اسـتحق تـاريخ تقـدميها       تقـارير   ال إىل   يـستند تقـارير   المي  جدول زمين شامل لتقـد    

إىل اجلمعيـة   املقـدم    ٢٠١١لعـام   يف تقريـر األمـني العـام         حـسبما يـرد مفـصال      ،)التقارير املقدمة 
املتـصل   الـداخلي    انظامهـ ات بـشأن تطـوير      ناقـش املوباإلضـافة إىل ذلـك، بـدأت اللجنـة          . العامة
 ت أيــضااعتمــدو. املتعلــق بــإجراء تقــدمي البالغــات التفاقيــة ل اجلديــدلربوتوكول االختيــاري بــا

أبنـــاء األطفــال  ملوضــوع  لمناقــشة العامـــة   ل٢٠١١املكـــرس يف عــام  ليــوم  اتقريــر وتوصــيات   
ة، فــضال عــن مــشاركة اخلتاميــمالحظاهتــا  متابعــة اتوناقــشت اللجنــة أيــضا إجــراء. املــساجني

  .األطفال يف عمل ودورات اللجنة
 إىل ٤وعقدت اللجنـة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين دورهتـا الرابعـة عـشرة يف الفتـرة مـن                       - ٩
ســبتمرب / أيلــول٢٣ إىل ١٢، ودورهتــا اخلامــسة عــشرة يف الفتــرة مــن ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ٨

 عـن حالـة العمـال املهـاجرين وأفـراد           بيانـا يف دورهتـا الرابعـة عـشرة        أصدرت اللجنة   و. ٢٠١١
نـشر وتعمـيم تعليـق    بمكتـب املفوضـية يف بروكـسل    على قيام طلعت اللجنة  وأُ. أسرهم يف ليبيا  

األطفـال غـري    املتعلقـة ب  طـة العمـل     خبعـامالت املنـازل املهـاجرات و      املتعلـق ب   ١اللجنة العام رقـم     
 اخليـارات املتاحـة   عملـها، علـى     وأُطلعت اللجنـة أيـضا، يف إطـار مناقـشة أسـاليب             . املصحوبني
ــز ــارير لتعزيـ ــدمي التقـ ــة تقـ ــشرة، .  عمليـ ــسة عـ ــا اخلامـ ــة  وخـــالل دورهتـ ــضاء اللجنـ ــرب أعـ  أعـ

، وأطلـع كـل منـهم اآلخـرين علـى      اتعاهـد املهيئـات   عمليـة تعزيـز     نظرهم بشأن   وجهات   عن
ة كرسـت اللجنـ  و. لتـصديق علـى االتفاقيـة   لتـشجيع ا منـذ الـدورة الـسابقة       قام به من أنشطة      ما
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يف الــذين هــم ملناقــشة عامــة بــشأن حقــوق العمــال املهــاجرين  ٢٠١١ ســبتمرب/ أيلــول١٩يــوم 
  .وضع غري قانوين وأفراد أسرهم

 إىل  ١١هتـا اخلامـسة يف الفتـرة مـن          عقدت جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة دور       و  - ١٠
ــسان١٥ ــل / نيـ ــسادسة يف  ٢٠١١أبريـ ــا الـ ــن  ، ودورهتـ ــرة مـ ــول ٢٣ إىل ١٩الفتـ ــبتمرب/أيلـ  سـ

ــة و. ٢٠١١ ــا اخلامــسة اعتمــدت اللجن ــة     يف دورهت ــشأن البالغــات الفردي ــة ب ــا التوجيهي  مبادئه
ــ  علــى اآلثــار املترتبــة علــى تــصديق االحتــاد األورويب علــى اتفاقيــة   تطلعــأُو. هاوأســاليب عمل

لجنة أيـضا مـع     وحضرت ال . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف      
هيئـات   بني اللجان ملناقشة عملية تعزيز نظام        ا مشترك اال املهاجرين اجتماع  العماملعنية ب لجنة  ال
 إىل إحاطـة عـن آخـر اجتمـاع مـشترك بـني               اللجنـة  ويف دورهتا السادسة، استمعت   . عاهداتامل

. توصـياهتم معاهـدات حقـوق اإلنـسان ملتابعـة         مبوجب  اهليئات املنشأة   رؤساء  اجتماع  واللجان  
ــة  ة التابعــدات حقــوق اإلنــسانشــعبة معاهــأطلعهــا رئــيس كمــا  ــز للمفوضــية علــى عملي  تعزي
  .عاهداتامل هيئات
ــة   و  - ١١ ــدت اللجنـــة املعنيـ ــا األوىل يف الفتـــرة  االختفـــاء القـــسري  بعقـ  إىل ٨مـــن دورهتـ
مــارس /آذار ٣٠ إىل ٢٦ا الثانيــة يف الفتــرة مــن   ودورهتــ، ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ١١

ت نفـسها   املكتـب ونظمـ   ة ألعـضاء    انتخابـات سلـس    وأجرت اللجنة يف دورهتا األوىل    . ٢٠١٢
 وعينـت مقـررا      املؤقـت   الـداخلي  انظامهـ واعتمـدت   . قـررين مـن امل  أفرقة عاملة ومنظومـات     يف  

قـررت  و.  بـني الـدورات  العاجلـة   والبالغـات لطلبـات  اللـرد علـى  له ومقررا بديال  انائب و خاصا
البالغـات الفرديـة مـن قبـل        ولـة   عاجالجـراءات    واإل وضع مبادئ توجيهية بشأن تقـدمي التقـارير       

 النــساء عــنالــيت مشلــت مناقــشة موضــوعية ويف دورهتــا الثانيــة .  للــدورة املقبلــةاألفرقــة العاملــة
الــدول األعــضاء يف ممثلــي مــع أجــرت اللجنــة حــوارا االختفــاء القــسري، وحــاالت واألطفــال 

خاص مــن االختفــاء  يف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــ هــي أطــرافاألمــم املتحــدة الــيت 
ــة القــسري أو  ــة، وهيئــات األمــم املتحــدة   املهتمــة بتلــك االتفاقي ــة الدولي ، واملنظمــات احلكومي

 أو غـري  رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري       وحتدث . ووكاالهتا املتخصصة 
 العمـل الـذي يـضطلع بـه والـذي يـشمل           واليـة الفريـق العامـل و       عـن    ،ي عثمان احلجـ   ،الطوعي
اجتمعـت اللجنـة   و.  الـيت ال تـزال بـدون حـل    حـاالت االختفـاء القـسري    من   ٤٠ ٠٠٠حواىل  

ا مــن الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان واملنظمــات غــري احلكوميــة وغريمهــ  املؤســساتممثلــي أيــضا مــع 
  .اجملتمع املدين اجلهات الفاعلة يف
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ــشأة مبعاهــد       - باء   ــات املن ــني جلــان اهليئ ــشترك ب ــاين عــشر امل ات حقــوق االجتمــاع الث
اإلنـــسان واالجتمـــاع الثالـــث والعـــشرين لرؤســـاء اهليئـــات املنـــشأة مبعاهـــدات  

  اإلنسان حقوق
عقد االجتماع الثالث والعشرون لرؤسـاء اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان                  - ١٢

ــران٣٠يف جنيـــف يف  ــه و / حزيـ ــوز١يونيـ ــه / متـ ــة   ٢٠١١يوليـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ، عمـ
ــر الر. ٥٧/٢٠٢ ــوا    ونظـ ــشرين واستعرضـ ــاين والعـ ــاع الثـ ــيات االجتمـ ــة توصـ ــاء يف متابعـ ؤسـ

وناقــشوا خــربات أعــضاء هيئــات املعاهــدات     . التطــورات املتعلقــة بعمــل هيئــات املعاهــدات    
وعقدوا اجتماعـا غـري رمسـي       . واستقالليتهم، فضال عن سبل تعزيز االجتماع السنوي للرؤساء       

ــدول األطــراف واعتمــدوا توصــيات   ــاين عــشر   ونظــر الر. مــع ال ــر االجتمــاع الث ؤســاء يف تقري
املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان، الـذي عقـد يف جنيـف يف الفتـرة         

ويرد تقرير الرؤسـاء، مبـا يف ذلـك توصـيات الرؤسـاء،          . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧من  
ات املنــشأة مبعاهــدات وكــذلك التقــارير عــن االجتمــاع الثــاين عــشر املــشترك بــني جلــان اهليئــ   

  ).A/66/175(حقوق اإلنسان اليت قدمها األمني العام بشأن تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان 
ومشلت بعـض القـرارات والتوصـيات ذات الـصلة الـيت اختـذها الرؤسـاء تعزيـز وتقويـة                      - ١٣

وأكــد الرؤســاء . خــربات واســتقاللية أعــضاء هيئــات املعاهــدات وتعزيــز اجتماعــات الرؤســاء  
تهم املتعلقة مبسألة كفالة تعزيز االسـتقاللية والتفـرغ والكفـاءة يف سـياق انتخـاب أعـضاء        توصي

وأيد الرؤساء االقتراح بإعـداد وثيقـة تـوفر التوجيـه     . اهليئات املنشأة مبعاهدات وشروط تعيينهم    
. بـشأن األهليــة واالســتقاللية، وطلبــوا مــن األمانــة إعـداد مــشروع ورقــة عمــل يف هــذا الــصدد  

ــرام  .  مــن بيــان بوزنــان ١٧لرؤســاء جمــددا علــى الفقــرة  وأكــد ا وبينمــا أُشــري إىل وجــوب احت
استقالل وخـصوصية هيئـات املعاهـدات، فقـد جـرى التـسليم بالـدور القيـادي الـذي يقـوم بـه                       
رؤساء اهليئات أثناء الفترة اليت تتخلل الدورات يف تيسري تنـسيق األنـشطة املـشتركة والتمثيـل،                  

وجـرت التوصـية بـأن يعتمـد الرؤسـاء تـدابري       . بيانـات املـشتركة واعتمادهـا     من قبيل النظر يف ال    
بشأن أساليب العمل واملسائل اإلجرائيـة الـيت تـشترك فيهـا كـل جلـان نظـام هيئـات املعاهـدات                 

كما أوصـى الرؤسـاء بـأن تنفـذ مجيـع هيئـات املعاهـدات               . واليت سبق مناقشتها داخل كل جلنة     
  . منها الحقاى اللجان إحدهذه التدابري، ما مل تنسحب

وكرر الرؤساء أيضا تأكيد توصيتهم بـأن يعقـد اجتمـاع الرؤسـاء مـرة كـل سـنتني يف                      - ١٤
ــذ مــن        ــة التنفي ــيني املــشاركني يف عملي ــع املعن ــادة متكــني مجي ــاطق خمتلفــة، وذلــك هبــدف زي من

ع وقـرروا أيـضا أن يركـزوا يف اجتمـاعهم الرابـ           . الوصول إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     
مـشروع ورقـة العمـل     ) أ: (، علـى  ٢٠١٢والعشرين الذي سيعقد يف املنطقـة األفريقيـة يف عـام            
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واألنــشطة  ) ب (؛املتعلقــة بتحــسني وتعزيــز خــربة أعــضاء هيئــات املعاهــدات واســتقالليتهم       
املشتركة اليت ميكن أن تقوم هبا هيئات املعاهدات، مبـا يف ذلـك البيانـات املـشتركة والتعليقـات                   

وتقرير مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان الـذي يتـضمن             ) ج (؛توصياتال/العامة
  .شىت املقترحات النامجة عن العملية التشاورية هليئات املعاهدات

باإلضــافة إىل ذلــك، نظــر الرؤســاء يف جــدول موحــد لتنفيــذ التوصــيات الــيت اعتمــدها   - ١٥
وأعربوا عـن قلقهـم إزاء قلـة عـدد مـا جـرى              االجتماع املشترك بني اللجان منذ دورته األوىل،        

  .تنفيذه من توصيات، وال سيما فيما يتعلق بالتوصيات املتصلة مبواءمة أساليب العمل
واتفق الرؤساء أيضا على ضرورة إلغاء االجتماع املـشترك بـني اللجـان بـشكله احلـايل                   - ١٦

واعتمــد . طلــب الرؤســاءوحتويلــه، مــثال، إىل أفرقــة عاملــة مواضــيعية خمصــصة تنــشأ بنــاء علــى  
الرؤســاء أيــضا بيانــا مــشتركا مبناســبة الــذكرى الــسنوية اخلامــسة والعــشرين لــصدور اإلعــالن   

وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء مذكرة وكيـل األمـني العـام إلدارة شـؤون      . بشأن احلق يف التنمية   
ارم للحـدود    بـشأن التنفيـذ الـص      ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٣اجلمعية العامة واملـؤمترات املؤرخـة       

املوضـــوعة لعـــدد كلمـــات وثـــائق اهليئـــات التداوليـــة، وطلبـــوا إىل رئـــيس االجتمـــاع الثالـــث   
  .والعشرين أن يوجه رسالة إىل وكيل األمني العام الستيضاح األمر

 إىل ٢٧وُعقـــد االجتمـــاع الثـــاين والعـــشرون املـــشترك بـــني اللجـــان يف جنيـــف مـــن     - ١٧
الـة نقـاط االتفـاق إىل الرؤسـاء يف اجتمـاعهم الثالـث              وقـرر املـشاركون إح    . يونيه/حزيران ٢٩

  :ويف ما يلي بعض النقاط األكثر أمهية يف االتفاق. والعشرين ملناقشتها وإقرارها
 أوصـى املـشاركون بـأن تقـوم كـل جلنـة          ‐ هيكل احلوار مع الدول األطـراف       )أ(  

. يـة تقـدمي التقـارير   بإعداد مبادئ توجيهية مكتوبة حلوارها مـع الـدول األطـراف يف سـياق عمل       
وأوصــوا أيــضا بترمجــة املبــادئ التوجيهيــة إىل لغــات عمــل اللجنــة املعنيــة وإحالتــها إىل الدولــة    

صر احلـوار مــع  تـ وأوصـى املــشاركون بـأن يق  . الطـرف قيـد االسـتعراض قبــل النظـر يف تقريرهـا     
  الدولة الطرف، كقاعدة عامة، على جلستني، إال يف حالة التقارير األولية؛

 أوصى املشاركون بأن ال ختصص كل هيئة مـن هيئـات            - البيانات االفتتاحية   )ب(  
   دقيقة للبيانات االفتتاحية للدول األطراف؛٣٠املعاهدات أكثر من 

 شــجع املــشاركون رؤســاء هيئــات املعاهــدات علــى ممارســة  - تنظــيم الوقــت  )ج(  
أعــضاء هيئــة املعاهــدات ســلطتهم يف قيــادة احلــوار بــصورة فعالــة لــضمان التبــادل املتــوازن بــني 

ويف هــذا الــصدد، شــجع املــشاركون خمتلــف هيئــات املعاهــدات علــى   . ووفــد الدولــة الطــرف
  تطبيق حدود زمنية على مداخالت أعضائها، وكذلك لرد الدول األطراف على األسئلة؛
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 كرر املشاركون تأكيد توصـيتهم بـأن تنظـر كـل هيئـة              ‐ فرق العمل القطرية    )د(  
ات على النحو الواجب يف فكرة إنشاء فرق عمـل قطريـة، فـضال عـن مقـرر      من هيئات املعاهد  

أو /قطري، للنظر يف تقارير الدول األطراف، وأوصوا كذلك بأن يسهم املقررون القطريـون و             
ــع      ــوار مــ ــدا يف التحــــضري للحــ ــهاما متزايــ ــة، حــــسب االقتــــضاء، إســ فــــرق العمــــل القطريــ

  األطراف؛ الدول
 مــا يتعلــق بالتقــارير الدوريــة، أبــرز املــشاركون أن   يف- املالحظــات اخلتاميــة  )هـ(  

الشواغل والتوصيات السابقة ينبغي أن تـشكل نقطـة االنطـالق للمالحظـات اخلتاميـة اجلديـدة                 
. لــضمان إجــراء تقيــيم واضــح للتقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف منــذ االســتعراض الــسابق 

مركــزة، واحلــد مــن طــول وشــجع املــشاركون أيــضا هيئــات املعاهــدات علــى وضــع توصــيات 
الفقــرات، وعــدد الفقــرات الفرعيــة عــن طريــق التركيــز علــى اجملــاالت الرئيــسية املــثرية للقلــق،   
ــتخدام       ــبا، واسـ ــا ذلـــك مناسـ ــون فيهـ ــيت يكـ ــاالت الـ ــيعية يف احلـ ــاوين املواضـ ــتعمال العنـ واسـ

  واضح؛ شكل
دعيــت هيئــات املعاهــدات إىل وضــع اســتراتيجية موحــدة لــضمان املــشاركة      )و(  

  ؛لنشطة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف كل مراحل عملية إعداد التقاريرا
اتفــق املــشاركون أيــضا علــى أنــه ينبغــي هليئــات املعاهــدات دعــوة املؤســسات    )ز(  

 التــشجيع علــى قيـام الدولــة الطــرف بنــشر املعلومــات عــن  ‘١’: الوطنيـة حلقــوق اإلنــسان بغيــة 
الفاعلـــة ذات الـــصلة، ودعـــم توعيـــة اجلمهـــور هبـــا؛ املالحظـــات اخلتاميـــة إىل مجيـــع اجلهـــات 

ــصلحة       ‘٢’ ــشاركة أصــحاب امل ــة مب ــة للمالحظــات اخلتامي ــضافة اجتماعــات متابع دعــم واست
 تقدمي املشورة إىل الدول األطراف بشأن اإلجراءات الـيت ميكـن اختاذهـا للتنفيـذ                ‘٣’ ؛الوطنيني

ــة  ــوزارات وغريهــا مــن    التواصــل مــع أعــضاء الرب ‘٤’ ؛الفعــال للمالحظــات اخلتامي ملانــات وال
  السلطات احلكومية بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية والتوصيات؛

ــشجع مؤســسات        )ح(   ــات املعاهــدات أن ت ــه ينبغــي هليئ ــى أن ــضا عل ــاق أي مت االتف
حقوق اإلنسان الوطنية على دعم بناء قدرات املسؤولني احلكوميني ذوي الـصلة بـشأن عمليـة                

مد رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بيانا بشأن تواصـل هيئـات          تقدمي التقارير، وأن يعت   
  املعاهدات مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛

ــضا التوصــيات          )ط(   ــشاركون أي ــد امل ــة، أي ــري احلكومي ــات غ ــق باملنظم ــا يتعل يف م
الــواردة يف ســياق مــشاورات اجملتمــع املــدين الــيت تــشري إىل أن األداء الفعــال لنظــام هيئــات          

اهــدات يتطلــب أن تكــون لــدى اجلهــات الفاعلــة مــن اجملتمــع املــدين القــدرة علــى الوصــول  املع
ــدات    ــة باملعاهـ ــارير املتعلقـ ــدمي التقـ ــداد وتقـ ــع مراحـــل دورة إعـ وأوصـــى . واملـــشاركة يف مجيـ
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املشاركون بأن يعتمـد رؤسـاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان بيانـا بـشأن تواصـل هيئـات                      
  حلكومية؛املعاهدات مع املنظمات غري ا

أوصـــى املـــشاركون بـــأن تـــدعو فـــرادى هيئـــات املعاهـــدات املنظمـــات غـــري    )ي(  
احلكومية إىل تقدمي تقارير منسقة وذات تركيز أكرب إىل هيئـات املعاهـدات وتنظـيم مـداخالهتا                 

  على حنو أكثر تنسيقاً؛
أوصـــى املـــشاركون بـــأن تتنـــاول هيئـــات املعاهـــدات مـــسألة التهديـــدات          )ك(  

نتقاميــة الــيت يتعــرض هلــا املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان أو أي شــخص آخــر     األعمــال اال أو
ــداد التقــارير           أو ــة إع ــع مراحــل عملي ــدات يف مجي ــات املعاه ــة أخــرى تتواصــل مــع هيئ منظم

  وتقدميها، مبا يف ذلك يف سياق البالغات الفردية واالستفسارات والزيارات؛
 هيئـات املعاهـدات علـى       كرر املشاركون توصياهتم بشأن بـث وقـائع دورات          )ل(  

إذ إن بث وقائع الدورات على شبكة اإلنترنت مـن شـأنه أن ميكّـن أصـحاب         . شبكة اإلنترنت 
  متابعة العملية؛من املصلحة، وال سيما على الصعيد الوطين، 

كرر املشاركون تأكيد توصيتهم بأن تواصـل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق         )م(  
ملدين يف أعمال هيئات املعاهدات، بوسائل منها جعـل تقوميهـا           اإلنسان تيسري مشاركة اجملتمع ا    

وأوصــوا أيــضا بــأن تعــد مجيــع هيئــات املعاهــدات مــذكرة إعالميــة   . الرئيــسي أيــسر اســتعماال
لنشرها يف الصفحات اإللكترونية ذات الصلة تتضمن معلومات عن طرائـق التواصـل مـع شـىت                 

لنهائيــة لتقــدمي املعلومــات يف الــدورات     األطــراف صــاحبة املــصلحة، مبــا يف ذلــك املواعيــد ا     
  واجتماعات األفرقة العاملة السابقة للدورات؛

وأعاد املشاركون تأكيد توصيتهم بأن ُتصاغ تقارير الـدول األطـراف صـياغة               )ن(  
واضــحة ودقيقــة، وكــرروا تأكيــد احلــدود املوضــوعة لعــدد صــفحات تقــارير الــدول األطــراف 

 صــفحة للتقــارير الدوريــة   ٤٠ة بفــرادى املعاهــدات و   صــفحة للوثــائق األوليــة اخلاصــ   ٦٠(
  ).الالحقة

ــن            - ١٨ ــات ع ــضا معلوم ــني اللجــان أي ــشترك ب ــشر امل ــاين ع ــاع الث ــر االجتم ــضمن تقري وت
اخلاصـني واخلـرباء     املمـثلني /االجتماع املشترك للمشاركني يف االجتماع الثامن عشر للمقـررين        

. خلاصــة مــع رؤســاء وأعــضاء هيئــات املعاهــداتورؤســاء األفرقــة العاملــة املعنيــة بــاإلجراءات ا
والحظ املشاركون وجود أمثلة عديدة من املمارسات اجليـدة للتعـاون بـني هيئـات املعاهـدات                 
واإلجراءات اخلاصـة الـيت جتـري حاليـا بالفعـل، مبـا يف ذلـك عقـد اجتماعـات منتظمـة وتبـادل                        

 وإيـراد   مقـدماً؛ ءات اخلاصـة  بواليات يف إطـار اإلجـرا    واملكلفنيخطط عمل هيئات املعاهدات     
 ودعــوة املكلفــني بواليــات يف إطــار    ؛إحــاالت مرجعيــة إىل توصــيات كــل منــها إىل اآلخــر     
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اإلجراءات اخلاصة هيئات املعاهدات إىل تقدمي تعليقات بـشأن املبـادئ التوجيهيـة والدراسـات               
 مـا جتريـه   دة أيـضا    اليت يعدوهنا وإىل املشاركة يف مشاورات اخلرباء، واعترب من املمارسات اجليـ           

هيئــات املعاهــدات مــن تــشاور مــع املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات بــشأن التعليقــات     
  :ويف ما يلي بعض النقاط األكثر أمهية يف االتفاق. العامة

 املــشاركون بــأن يكــون االجتمــاع املــشترك املقبــل أكثــر تركيــزاً علــى  أوصــى  )أ(  
   حمددة، يتفق عليها الرئيسان قبل االجتماع؛املسائل اجلوهرية وأن يركز على مواضيع

أشاد املشاركون مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ملـا أعدتـه مـن جتميـع                 )ب(  
للممارســـات اجليـــدة بـــشأن التعـــاون بـــني هيئـــات املعاهـــدات واملكلفـــني بواليـــات يف إطـــار   

يف وتوضــع يــدة، تــضمن أمثلــة إضــافية عــن املمارســات اجلي بــأن  وأوصــوااإلجــراءات اخلاصــة،
   بانتظام؛وُتحّدث للعامة، وُتعلنصيغتها النهائية 

أوصــى املــشاركون بإضــفاء طــابع منــهجي علــى التواصــل وحتــسني تنظيمــه،      )ج(  
وإنشاء آلية لزيادة االتصال وتدفق املعلومات، وتنسيق أنشطة املتابعـة، وإبـالغ أعـضاء هيئـات                

، والعكــس بــالعكسجنيــف أثنــاء دورهتــم،  املعاهــدات بوجــود خــرباء اإلجــراءات اخلاصــة يف   
  باإلضافة إىل البلدان قيد النظر واملناقشات املوضوعية؛

لزيادة تـوافر املعلومـات اجلماعيـة الـصادرة عـن هيئـات املعاهـدات واملكلفـني                   )د(  
 أوصـى املـشاركون بالتـشجيع       يهـا، وسهولة االطـالع عل    بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة،    

  ال املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان؛على زيادة استعم
اتفق املشاركون أيضا على أنه بإمكان املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات               )ـه(  

اخلاصــة وهيئــات املعاهــدات تيــسري تنفيــذ توصــياهتم بكفالــة أن تكــون تلــك التوصــيات حمــددة  
  .وقابلة للقياس وممكنة التنفيذ ومعقولة وحمددة زمنيا

  
  ات املعاهداتتعزيز هيئ  -جيم   

أعطت مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان إشـارة االنطـالق لعمليـة تعزيـز                      - ١٩
ــة للــشروع       ــا مــن اآلن عنــدما دعــت مجيــع األطــراف املعني هيئــات املعاهــدات قبــل ســنتني تقريب

ــات املعاهــدات     يف ــز نظــام هيئ ــشأن ســبل تعزي ــة تفكــري ب ــع   . عملي ــة مفتوحــة جلمي وهــذه العملي
ف املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك أعضاء هيئات املعاهدات، واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق               األطرا

وعمليـة التـشاور   . اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادمييـة، والـدول األطـراف          
عملية متعددة القنوات ومرنة وتشمل اجتماعـات رمسيـة، مـن بينـها االجتماعـات املـشتركة بـني                   

ــذكرات     اللجــان، وا ــة؛ وامل جتماعــات رؤســاء اللجــان؛ واملــشاورات واالجتماعــات غــري الرمسي
  .اخلطية؛ وقائمة املقترحات املستجدة ومنتدى أعضاء هيئات املعاهدات على اإلنترنت
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ــها مفوضــية       - ٢٠ وباســتثناء املــشاورات مــع الــدول األطــراف يف مدينــة ســيون، الــيت نظمت
 شـــركاء خـــارجيون بـــإجراء واستـــضافة مجيـــع  ، قـــام٢٠١١مـــايو /حقـــوق اإلنـــسان يف أيـــار

 مثل املؤسسات األكادميية أو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، وذلـك           ،املشاورات األخرى 
وسعت مفوضية حقوق اإلنسان، قـدر اإلمكـان، إىل ضـمان متثيـل مجيـع               . بدعم من حكوماهتا  

ــدر الكــــايف  ــة بالقــ ــراف املعنيــ ــات املعا . األطــ ــان أعــــضاء هيئــ ــل، كــ ــثلني وبالفعــ ــدات ممــ هــ
كما سعت املفوضية إلطالع الدول األطراف علـى املـستجدات باسـتمرار     . املشاورات ُجل يف

هــا يف جنيــف ونيويــورك علــى حــد الــسواء، وكــذلك خــالل اإلحاطــات غــري     ئواللتمــاس آرا
. وتقر املفوضية بأن دور الـدول يف هـذه العمليـة دور أساسـي             . الرمسية مع اجملموعات اإلقليمية   

ت مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان علـى هـذه النقطـة أثنـاء اإلحاطـة                     وقد شدد 
  .٢٠١١أكتوبر /اليت قدمتها إىل الدول األطراف يف تشرين األول

 يف دبلـن األول والثـاين      (وبعد إجراء هذه املشاورات، اعتمد أعضاء هيئات املعاهدات         - ٢١
يف (واملنظمــات غــري احلكوميــة ) مــراكش يف(واملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ) وبوزنــان

وإضـافة إىل ذلـك، وعقـب املـشاورات غـري الرمسيـة الـيت               . العديد من البيانات  ) سول وبريتوريا 
أجريت مع الدول األطراف يف مدينة سيون، أُِعدَّ تقرير يعكس تنوع وجهات نظـر وتطلعـات                

ــدول األطــراف احلاضــرة   ــا أكــادمي   . ال ــشاورات أخــرى أجراه ــا أدت م ــسرن(يون كم ) يف لوت
إىل إعـداد   ) يف جنيـف  (وبشأن عرائض هيئات املعاهـدات      ) يف جنيف (وكيانات األمم املتحدة    

ومت جتميـع املقترحـات املنبثقـة عـن خمتلـف االجتماعـات واملـشاورات إىل جانـب                  . تقارير أيضا 
ستجدة، اإلسهامات األخرى اليت قدمتها األطراف املعنيـة يف قائمـة غـري شـاملة باملقترحـات املـ                 

ويف هـذه املرحلـة مـن العمليـة، تطلـب مفوضـية             . تعكس طبيعة هذه العملية املتعـددة األطـراف       
ــضل          ــد أف ــذه املقترحــات لتحدي ــتفكري يف ه ــدات ال ــات املعاه ــع هيئ ــن مجي ــسان م ــوق اإلن حق

  .املقترحات اليت من شأهنا أن حتقق أهداف هذه العملية الشاملة
ز ضـــد املـــرأة، يف دورتيهـــا التاســـعة واألربعـــني  واطّلعـــت جلنـــة القـــضاء علـــى التمييـــ   - ٢٢

وقُــدمت . واخلمــسني، علــى آخــر املــستجدات املتــصلة بعمليــة تعزيــز نظــام هيئــات املعاهــدات  
إحاطة أيضا بشأن قائمة املسائل املطروحة قبـل إعـداد التقـارير، تلتـها مناقـشة يف إطـار جلـسة                     

قت التعليقات اليت أبـدهتا اللجنـة، علـى         وتطر. األعمال اليت تقوم هبا اللجنة    ب  صلتها عامة بشأن 
سبيل املثال، إىل خصوصية اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة مقارنـة بغريهـا                   
من صكوك حقوق اإلنـسان، وإىل توافـق هـذا اإلجـراء مـع التزامـات الـدول األطـراف بتقـدمي                      

للجنة عن اهتمامهم هبـذا اإلجـراء   وأعرب بعض أعضاء ا. تقارير على النحو الوارد يف االتفاقية     
اجلديد، وعلّقوا على أن اللجنة قد نظرت بالفعل يف تنفيـذ االتفاقيـة مـن قبـل الـدول األطـراف              
  .يف حالة عدم وجود تقارير، وأن هذا اإلجراء اجلديد لتقدمي تقارير سيكون مماثال إىل حد ما
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إىل اللجنــة عــن اجتمــاع دبلــن ويف الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة، قُــدِّمت إحاطــة   - ٢٣
فربايـر  /الثاين واملـشاورات غـري الرمسيـة الـيت أجريـت مـع الـدول األطـراف يف جنيـف يف شـباط                     

كما أُطلعت اللجنة علـى مفهـوم اجلـدول الـزمين الـشامل لتقـدمي التقـارير إىل هيئـات                    . ٢٠١٢
ن الثـاين قبـل انعقـاد       وأُطلع مجيع أعضاء اللجنة على الوثيقـة اخلتاميـة الجتمـاع دبلـ            . املعاهدات

 خالل الدورة، مبا يف ذلك القائمة احملدثة باملقترحـات املـستجدة املوجََّهـة    تممالدورة، كما عُ  
  .تباعا إىل هيئات املعاهدات والدول ومفوضية حقوق اإلنسان

، أجرت مفوضية حقـوق اإلنـسان مـشاورات بـشأن           ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨ و   ٧ويف    - ٢٤
وُعقـد اجتمـاع    . عاهدات وذلك بناء علـى طلـب عـدد كـبري مـن الـدول              عملية تعزيز هيئات امل   

ــسان٣ و ٢آخــر يف  ــل / ني ــة     ٢٠١٢أبري ــة مــن عملي ــة النهائي ــة املرحل ــورك، كــان مبثاب  يف نيوي
التفكري بـشأن تعزيـز هيئـات املعاهـدات الـيت أطلقتـها ويـسرهتا مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية                     

ــاين   ــشرين الث ــسان يف ت ــوفمرب/حلقــوق اإلن ــاودار. ٢٠٠٩ ن  جملــس حقــوق   كــل مــن  يف تناوهل
وســـّهلت هـــذه املـــشاوراُت املناقـــشات الـــيت دارت بـــني الـــدول   . اإلنـــسان واجلمعيـــة العامـــة

األطراف، وقد مشلت جمموعة كبرية من املواضيع ذات الصلة، ومـن بينـها تـوفري املـوارد لنظـام                   
يـة نظـام هيئـات املعاهـدات واتـساقه      هيئات املعاهدات والتـدابري الـيت يـتعني اختاذهـا لزيـادة فعال           

وأشار املشاركون إىل منو النظـام وإىل التـأخر يف النظـر يف تقـارير الـدول األطـراف                   . وإصالحه
ومشلــت املــسائل .  يف املائــة مــن الــدول تتقيــد بالتزاماهتــا املتــصلة بتقــدمي التقــارير   ٣٣رغــم أن 

التقـارير، والتـدابري املتـصلة خبفـض        األخرى اليت جرت مناقشتها اجلدول الزمين الشامل لتقـدمي          
التكــاليف، وتعزيــز عــضوية هيئــات املعاهــدات، وتعزيــز التقــارير املقدَّمــة مــن الــدول األطــراف 

وكــان . واحلــوار البّنــاء، وترشــيد أســاليب العمــل علــى كامــل نطــاق نظــام هيئــات املعاهــدات  
أثـارت االهتمـام وهـو يرتكـز        اجلدول الزمين الشامل لتقدمي التقارير من األفكـار الرئيـسية الـيت             

على مفهوم إنـشاء جـدول زمـين يـضمن امتثـال الـدول لاللتـزام بتقـدمي التقـارير والقـدرة علـى                        
وإن كـان لـدى أغلبـها       . وعموما، أيـدت معظـم الـدول هـذا اجلـدول الـزمين            . حتديد مواعيدها 

 العديـد  ورأى. بعض التحفظات، ال سـيما فيمـا يتعلـق بالعناصـر الـيت سـتتطلب مـوارد إضـافية            
مـن خـالل التقيـد      (من الدول أيضا أنه ميكن حتقيـق املزيـد مـن الوفـورات اجلديـة يف التكـاليف                   

الصارم باحلد املقرر لعـدد الـصفحات، واالستعاضـة عـن احملاضـر املـوجزة مبنـشورات مفهرسـة                   
على شبكة اإلنترنت، وخفض لغات عمـل اللجـان الـيت تـستوجب الترمجـة الكتابيـة والـشفوية                   

واعتـرض عـدد صـغري مـن الـدول علـى            . ، وأحلت بعض الدول على هذه املسألة      ) ذلك وما إىل 
أحد الـشروط املـسبقة للجـدول الـزمين املتمثـل يف الفحـص اإللزامـي لكـل دولـة طـرف، حـىت                        

وتـضمنت النقـاط الرئيـسية الـيت جـرت          . عندما ال يرد تقرير رغم إشعار مسبق من فترة طويلة         
  :مناقشتها ما يلي
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ــرا  )أ(   ــأن نظــام هيئــات املعاهــدات قــد بلــغ حــدوده القــصوى فيمــا    االعت  يتعلــق ف ب
  ؛باملوارد، وأنه جيب إجياد حلول على املدى الطويل يف إطار هذه العملية املشتركة بني احلكومات

اعتراف العديد من الدول بـأن تقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق                    )ب(  
دور يف إطار هـذه العمليـة املـشتركة بـني احلكومـات      اإلنسان سيشكل ركيزة للمناقشة اليت ست 

  واليت ينبغي أن تكون مفتوحة جلميع األطراف املعنية؛
الرغبــة الــيت أعربــت عنــها بعــض الــدول بــأن ال يكــون التقريــر جمــرد حــصيلة     )ج(  
 أن يتــضمن جمموعــة مــن املقترحــات وأن يعكــس الطــابع املتعــدد األطــراف هلــذه     ، بــلجممَّعــة

  ل توجيه توصيات إىل خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني؛العملية من خال
الطلب بأن ختضع تكلفة مجيع املقترحـات الـواردة يف تقريـر املفوضـة الـسامية                  )د(  

  إىل تقييم مناسب؛
التأييد الـذي أعـرب عنـه العديـد مـن الـدول لفـرض قيـود صـارمة علـى عـدد                         )هـ(  

ــدول األطــراف، ويف ا    ــيت تقــدمها ال ــارير ال ــل ينبغــي أن تكــون املالحظــات   صــفحات التق ملقاب
  اخلتامية أقصر وأكثر تركيزا وينبغي أن تكون قوائم املسائل املتناَولَة قبل تقدمي التقارير أقصر؛

ــف اللجــان وترمجــة احملاضــر         )و(   ــستخَدمة يف خمتل ــات العمــل امل ــدد لغ خفــض ع
  املوجزة إىل لغتني كحد أقصى؛

لَة قبل تقدمي التقارير مع احلصول على موافقـة         تأييد كبري لقائمة املسائل املتناوَ      )ز(  
  مسبقة من الدولة املعنية؛

األمل الذي أعرب عنه العديد من الـدول بـأن تركـز هيئـات املعاهـدات علـى                    )ح(  
 اليت ترى أهنـا تتمثـل يف دراسـة التقـارير والبالغـات الفرديـة                ،“األساسية”ما يسمى باألنشطة    

  اليت تقدمها الدول األطراف؛
 وذلــك مــن خــالل الــدعم  ،التأييــد الكــبري للبــث الــشبكي والتــداول بالفيــديو   )ط(  

الذي تقدمه أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة عـرب تـوفري املرافـق التقنيـة بالنـسبة للـدول الـيت لـديها                         
  إمكانات مالية وتقنية حمدودة؛

الطلــب الــذي قدمــه عــدد قليــل مــن الــدول بــأن تبلــور الــدول مدونــة قواعــد     )ي(  
 للخرباء العاملني يف هيئات املعاهـدات، بينمـا شـددت دول أخـرى علـى أن املفاوضـات         سلوك

اجلاريــة يف ســياق العمليــة املــشتركة بــني احلكومــات ينبغــي أن تراعــي الرغبــة يف تعزيــز هيئــات 
  املعاهدات مع احلفاظ على استقالليتها، وأن هذه املدونة غري مقبولة؛
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ن الــدول مبــشروع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة االهتمــام الــذي أبدتــه العديــد مــ  )ك(  
.  أثناء اجتماع رؤسـاء اللجـان املقبـل        ُيناقشباستقالل وحياد أعضاء هيئات املعاهدات الذي س      

ــادئ      ــه ال جيــوز أن تقــوم هيئــات املعاهــدات بــصياغة مب ــة الــدول شــددت علــى أن إال أن غالبي
ه ال خــالف يف أن هــذه املــسألة توجيهيــة بــشأن أهليــة الترشــح لعــضوية هيئــات املعاهــدات ألنــ

  صالحيات الدول؛ من
ــادل          )ل(   ــة ترشــيح وانتخــاب شــفافة جيــسدها تب ــدول لعملي ــن ال ــد م ــد العدي تأيي

  املمارسات اجليدة؛
  . إرساهلا قبل إجراء احلوار البّناءنبغيتأييد العديد من الدول لطرح أسئلة ي  )م(  

  
  جملس األمن  -دال   

ــرار     - ٢٥ ــن القـ ــذ جملـــس األمـ ــدة   ) ٢٠١٢ (٢٠٣٣اختـ ــم املتحـ ــاون بـــني األمـ ــشأن التعـ بـ
واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة لــصون الــسالم واألمــن الــدوليني الــذي أكــد فيــه اجمللــس  
جمددا أمهية الدور الذي تضطلع بـه املـرأة يف جمـال الوسـاطة ومنـع نـشوب الـرتاع ويف التـسوية                       

كيد أمهية منع وقـوع أعمـال العنـف اجلنـسي           السلمية للرتاع وجهود بناء السالم وأعاد أيضا تأ       
وشـدد اجمللـس أيـضا علـى ضـرورة أن تعمـل األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي                   . واحلماية منـها  

على كفالــة إشراك املرأة على حنـو كامل وإدمـاج املنظـورات اجلنـسانيـــة بـشكل تـام يف مجيـع                    
 املنظمتـان، مبــا يف ذلـك عــن طريـق بنــاء    اجلهـود الراميـة إىل إحــالل الـسالم واألمــن الـيت تبــذهلا    

  .القدرات الالزمة
بشأن صون السالم واألمن الـدوليني، أعـرب   ) ٢٠١١ (١٩٨٣ويف قرار جملس األمن      - ٢٦

اجمللس عن بالغ القلق الذي يساوره ألنه خالل السنوات الثالثني اليت انقـضت منـذ بدايـة وبـاء            
 مليــون شــخص بالعــدوى، ولقــي أكثــر  ٦٠فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، أصــيب أكثــر مــن  

وأكـد اجمللـس    .  مليون طفل بسبب اإليـدز     ١٦ مليون شخص حتفهم، وتيّتم أكثر من        ٢٥ من
من جديـد التزامـه بالتنفيـذ املـستمر والكامـل، وبطريقـة متكاملـة، جلميـع قراراتـه ذات الـصلة،                     

ــا ــه   مبــ ــا قراراتــ  ١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥، و )٢٠٠٠ (١٣٠٨فيهــ
ومجيـــــــع بيانـــــــات ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٩٤، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩، )٢٠٠٩(

وأقــر اجمللــس كــذلك بــأن ظــروف العنــف وعــدم االســتقرار يف حــاالت     . رئيــسه ذات الــصلة
النـزاع وما بعد النـزاع ميكن أن تؤدي إىل تفاقم وباء فريوس نقص املناعة البشرية، مـن خـالل                  

 للنـاس، وتفـشي انعـدام الـيقني بـشأن األوضـاع، والعنـف               مجلة أمور، منها التحركات الواسعة    
وسـلّم اجمللـس أيـضا بـأن     . اجلنسي املتصل بالنـزاع، وتدين فـرص احلـصول علـى الرعايـة الطبيـة         

النساء والفتيات يتأثرن بصفة خاصة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية وشـدد علـى أمهيـة تـضافر                     
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لنـزاع والعنف املرتكب علـى أسـاس نـوع         اجلهود من أجل وضع حد للعنف اجلنسي املتصل با        
اجلــنس، ومــن أجــل متكــني املــرأة، يف حماولــة للحــد مــن خمــاطر تعرضــها لفــريوس نقــص املناعــة  
البشرية، واحلد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية مباشـرة مـن األم إىل الطفـل يف حـاالت                   

  .النـزاع وما بعد الرتاع
ألمــن أيــضا أن العــبء غــري املتناســب الــذي يلقيــه   ويف القــرار نفــسه، الحــظ جملــس ا   - ٢٧

فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز علـى كاهـل النـساء هـو واحـد مـن العقبـات والتحـديات                  
ــضاء          ــدول األع ــرأة، وحــث ال ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــوق حتقي ــيت تع ــستمرة ال امل

صــحاب املــصلحة املعنــيني، علــى وكيانــات األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة وســائر أ
دعــم تنميــة وتعزيــز قــدرات الــنظم الــصحية الوطنيــة وشــبكات اجملتمــع املــدين مــن أجــل تقــدمي  
املساعدة املستدامة للنساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة البـشرية أو املتـأثرات بـه يف حـاالت              

نظـر يف االحتياجـات ذات    إىل األمـني العـام أن ي    كذلك وطلب اجمللس . النـزاع وما بعد النـزاع   
الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية لألشخاص املصابني بـالفريوس أو املتـأثرين بـه، واملعرضـني                
ـــزاعات        ــع الن ــشطته املتــصلة مبن ــات، وذلــك يف ســياق أن ــساء والفتي ــيهم الن ــه، مبــن ف لإلصــابة ب

اع والتـصدي لـه،     وحلها، وصون السالم واألمن الدوليني، ومنع العنف اجلنـسي املتـصل بالنــز            
وأخريا، طلب اجمللس إىل األمني العام مواصـلة وتعزيـز اجلهـود            . وبناء السالم بعد انتهاء النـزاع    

الراميــة إىل تنفيــذ سياســة عــدم التــسامح مطلقــا إزاء االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني يف بعثــات 
  .األمم املتحدة

ص بلــدانا حمــددة والــيت تــشمل كمــا اختــذ جملــس األمــن العديــد مــن القــرارات الــيت ختــ   - ٢٨
اإلشارة، يف مجلة أمور، إىل املساواة بني اجلنسني؛ والتمييز القـائم علـى نـوع اجلـنس؛ والعنـف                   

ساين، واإلفــالت مــن العقــاب؛ والعدالــة ومحايــة حقــوق اإلنــسان، مــع التركيــز   اجلنــسي واجلنــ
 ٢٠٣٦انظر على سبيل املثال قـرارات جملـس األمـن           .  بصفة خاصة على حقوق املرأة والطفل     

ــة يف الــصومال؛ و ) ٢٠١٢( ــة يف تيمــور ) ٢٠١٢ (٢٠٣٧ بــشأن احلال ليــشيت؛  - بــشأن احلال
  .بشأن احلالة يف أفغانستان) ٢٠١٢ (٢٠٤١  وبشأن احلالة يف ليبيا؛) ٢٠١٢ (٢٠٤٠ و

تقرير الـشامل الثـاين عـن املـرأة       ال”، أصدر جملس األمن     ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    - ٢٩
 تقييما ألثر جدول أعمال األمم املتحـدة الـشامل املتـصل بـاملرأة              هن الذي ضمّ  “والسالم واألمن 

نـاول التقريـر حالـة اآلليـات الـيت جيـري       ويت. ١٣٢٥والسالم واألمـن أو جبـدول أعمـال القـرار          
) مثــل رصــد التحلــيالت وترتيبــات اإلبــالغ عــن العنــف اجلنــسي املتــصل بالرتاعــات  (إعــدادها 

  .ومسألة إدراج جدول األعمال املتصل باملرأة والسالم واألمن يف أعمال اجمللس بشكل عام
  



CEDAW/C/52/2
 

18 12-30648 
 

  اجلمعية العامة  -هاء   
من القرارات املتعلقة بعمـل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء           اعتمدت اجلمعية العامة أيضا عددا        - ٣٠

  . على التمييز ضد املرأة
ــة جمــددا     ٦٦/٢١٦ففــي قرارهــا    - ٣١ ــة العام ــة، أكــدت اجلمعي ــرأة يف التنمي ــشأن دور امل  ب

عــشرين للجمعيــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة وال إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني والوثيقــة اخلتاميــة
الـسالم يف القـرن احلـادي    املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة و      : ٢٠٠٠رأة عام   امل”العامة، املعنونة   

، وكذلك االلتزامات بتحقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة الـيت مت التعهـد              “والعشرين
، ومــؤمترات القمــة واملــؤمترات  ٢٠٠٥هبــا يف مــؤمتر قمــة األلفيــة، ومــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    

وأعـادت اجلمعيـة تأكيـد أن      .  االستثنائية األخرى اليت عقدهتا األمم املتحدة      الرئيسية والدورات 
تنفيذ هذه االلتزامات على حنو تام وفعال وعاجل يشكل جزءا ال يتجـزأ مـن حتقيـق األهـداف                   

وإذ رحبـت بالتفعيـل الكامـل    . اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           
ــة األمــم ا  ــرأة    هليئ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  (ملتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل يف ) هيئ

، أشارت إىل أن إنشاءها وسري عملـها ينبغـي أن يؤديـا إىل زيـادة                ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١
فعاليــة التنــسيق واالتــساق فيمــا يتعلــق بــاملنظور اجلنــساين، وتعمــيم مراعاتــه يف منظومــة األمــم   

  . املتحدة
 يف تنميـة املـرأة   االسـتثمار وحثت اجلمعية العامة الدول األعضاء، يف مجلة أمـور، علـى      - ٣٢

والفتاة نظرا ألثره املضاعف، وأن تكفل متاشي خطط عملها الوطنية مع املساواة بـني اجلنـسني          
واستراتيجيات التنمية الوطنية، وأن تـشجع الرجـال والفتيـان علـى االخنـراط يف تعزيـز املـساواة          

ويف هذا الصدد، دعـت اجلمعيـة العامـة منظومـة األمـم املتحـدة إىل دعـم اجلهـود            . جلنسنيبني ا 
وعـالوة  . الوطنية الرامية إىل وضع املنهجيات واألدوات والنهوض بعملية بناء وتقييم القـدرات    

على ذلك، أعربت اجلمعيـة العامـة عـن بـالغ القلـق إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات،                        
ضرورة زيادة تكثيف اجلهود الرامية إىل منع مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء               وكررت تأكيد   

والفتيات والقضاء عليها، وسلمت بأن العنف ضد النساء والفتيات ميثـل إحـدى العقبـات الـيت              
وسلمت أيضا بأن ما تعانيه املرأة من فقـر         . حتول دون حتقيق أهداف املساواة والتنمية والسالم      

جتماعي واقتصادي، وكذلك ما تتعرض له مـن هتمـيش، قـد ينـتج عـن        وعدم متكني سياسي وا   
استبعادها مـن الـسياسات االجتماعيـة ومـن منـافع التنميـة املـستدامة، ومـن شـأنه أن يزيـد مـن                        

وزيادة على ذلك، أهابت اجلمعية باحلكومات تعزيز اجلهود الراميـة إىل           . تعرضها خلطر العنف  
ن فــيهم املهــاجرات، وكفالــة ظــروف العمــل الكــرمي هلــم  املنــازل، مبــالعــاملني يفمحايــة حقــوق 

يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل واألجور، وإمكانيـة احلـصول علـى                فيما
  . خدمات الرعاية الصحية وغري ذلك من املزايا االجتماعية واالقتصادية
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ة، يف مجلـة أمـور،      بشأن احلـق يف التنميـة، أقـرت اجلمعيـة العامـ            ٦٦/١٥٥ويف قرارها     - ٣٣
بأمهية دور املرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساين باعتبـار ذلـك مـسألة شـاملة لعـدة قطاعـات                   
يف عملية إعمال احلق يف التنميـة، والحظـت بوجـه خـاص العالقـة اإلجيابيـة القائمـة بـني تعلـيم                       

ــصادي      ــة واالقت ــة والثقافي ــشطة املدني ــساواة يف األن ــدم امل ــى ق ــرأة ومــشاركتها عل ــسياسية امل ة وال
  .واالجتماعية باجملتمع احمللي، وتعزيز احلق يف التنمية

 بشأن تعزيز التوزيع اجلغرايف العـادل يف        ٦٦/١٥٣ يف قرارها    ،سلمت اجلمعية العامة  و  - ٣٤
عضوية اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان، بأمهيـة إيـالء االعتبـار يف عـضوية                     

ت للتوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بـني اجلنـسني ومتثيـل الـنظم             اهليئات املنشأة مبوجب معاهدا   
وأعربت اجلمعية أيضا عن القلق إزاء اخـتالل التـوازن اإلقليمـي يف التكـوين       . القانونية الرئيسية 

احلايل لعضوية بعض اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان، والحظـت أن الوضـع               
ب خــرباء مــن بعــض اجملموعــات اإلقليميــة، وال ســيما جمموعــة  القــائم مييــل إىل املــساس بانتخــا

الــدول األفريقيــة، وجمموعــة الــدول اآلســيوية، وجمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  
ويف هذا الصدد، شـجعت اجلمعيـة الـدول األطـراف           . الكارييب، وجمموعة دول أوروبا الشرقية    

ن تنظـر يف اختـاذ إجـراءات ملموسـة ملعاجلـة            يف صكوك األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى أ            
ــاطق        ــع احلــصص حــسب املن ــة وضــع نظــم لتوزي هــذه املــسألة، وأن تتخــذها، مبــا فيهــا إمكاني
اجلغرافية بغرض انتخاب أعـضاء اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات، وأن تـدرج هـذه املـسألة                    

 مـن أجـل فـتح    ،أو مؤمتر للدول األطـراف يف تلـك الـصكوك   /يف جدول أعمال كل اجتماع و   
بــاب النقــاش بــشأن الوســائل واألســاليب الالزمــة لكفالــة التوزيــع اجلغــرايف العــادل يف عــضوية  

كمـا طلبـت اجلمعيـة إىل رؤسـاء اهليئـات           . اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان         
املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان أن ينظروا يف اجتمـاعهم املقبـل يف مـضمون القـرار،                  

 توصــيات حمــددة لتحقيــق ، عــن طريــق مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ،أن يقــدمواو
  . هدف التوزيع اجلغرايف العادل يف عضوية اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

 بشأن متابعة املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة      ٦٦/١٣٢ يف قرارها    ،سلمت اجلمعية و  - ٣٥
لثالثة والعـشرين للجمعيـة     ام إلعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية ا        والتنفيذ الت 

، يف مجلــة أمــور، بــأن تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ووفــاء الــدول األطــراف           العامــة
كـل   بااللتزامات املترتبة عليها مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يعزز            

ويف هـذا الـصدد، رحبـت       . ما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       منهما اآلخر في  
بإســهامات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف تــشجيع تنفيــذ منــهاج    اجلمعيــة

العمـل ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعـشرين، ودعــت الــدول األطــراف يف االتفاقيــة إىل   
ــدابري  ــة      إدراج الت ــة إىل اللجن ــوطين يف تقاريرهــا املقدم ــصعيد ال ــى ال ــذ عل ــز التنفي املتخــذة لتعزي
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كمـا أهابـت بالـدول األطـراف، يف مجلـة أمـور، التقيـد التـام         .  مـن االتفاقيـة   ١٨مبوجب املـادة    
اخلتاميــة والتوصــيات العامــة  ومراعــاة املالحظــاتاملترتبــة عليهــا مبوجــب االتفاقيــة بااللتزامــات 

على ذلك، حثت اجلمعيـة الـدول األطـراف علـى النظـر يف احلـد مـن نطـاق أي               وزيادة  . للجنة
حتفظات تبديها على االتفاقية، وتوخي أكـرب قـدر ممكـن مـن الدقـة والتحديـد يف أي حتفظـات                     
تبديها، واستعراض هذه التحفظـات بـشكل منـتظم هبـدف سـحبها مبـا يكفـل عـدم وجـود أي                      

ــن االتفاق     ــصد م ــع اهلــدف والق ــسق م ــةحتفــظ ال يت ــ. ي ــيت   ودع ــضاء ال ــدول األع ــة ال ت اجلمعي
تــصدق علــى االتفاقيــة أو تنــضم إليهــا بعــد علــى النظــر يف القيــام بــذلك، وأهابــت بالــدول     مل

األعــضاء الــيت مل توقــع الربوتوكــول االختيــاري وتــصدق عليــه أو تنــضم إليــه بعــد أن تنظــر يف  
مـم املتحـدة للمـرأة أن تواصـل         أهابـت اجلمعيـة العامـة هبيئـة األ         ذلك، وإضافة إىل . القيام بذلك 

دعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدة ككل بوصفه جزءا ال يتجزأ مـن                
أن تركز يف ذلك الصدد تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعمـيم مراعـاة املنظـور         و ،عملها

 مزيـد مـن التمويـل       كمـا حثـت الـدول علـى تـوفري         . اجلنساين يف منظومة األمـم املتحـدة ككـل        
مليزانية هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بتقـدمي تربعـات أساسـية متعـددة الـسنوات ثابتـة ومـستدامة                       
ميكن التنبؤ هبا، وفقا ملا تسمح به األحكام التشريعية واعتمادات امليزانيـة، إدراكـا منـها ألمهيـة                  

ذ خطتـها االسـتراتيجية علـى       توفري التمويل الكايف لتمكني هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن تنفيـ              
اليــة الالزمــة لتحقيــق أهــدافها وجــه الــسرعة وبفعاليــة، وإدراكــا منــها أيــضا أن تعبئــة املــوارد امل 

  .تزال تشكل حتديا ال
 بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ٦٦/١٣١ يف قرارها    ،رحبت اجلمعية العامة  و  - ٣٦

ة اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد             التمييز ضد املرأة، بتقرير األمني العام عن حال       
املرأة، وكذلك بتقارير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أعمال دوراهتـا الرابعـة                

ودعــت اجلمعيــة . واألربعــني واخلامــسة واألربعــني والــسادسة واألربعــني إىل الثامنــة واألربعــني 
ييز ضد املرأة إىل إلقاء كلمة أمام اجلمعية العامـة وإجـراء            رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التم     

 وطلبـت إىل األمـني      ،حوار لتبـادل اآلراء معهـا يف دورتيهـا الـسابعة والـستني والثامنـة والـستني                
  .تقريرا عن حالة االتفاقية الثامنة والستني العام أن يقدم إىل اجلمعية يف دورهتا

 بـــشأن املـــرأة واملـــشاركة يف احليـــاة ٦٦/١٣٠ا يف قرارهـــ، أهابـــت اجلمعيـــة العامـــةو  - ٣٧
السياسية، جبميع الدول أن تلغي القوانني واألنظمة واملمارسات اليت حتول دون مشاركة املـرأة              

ركة املـرأة يف  كمـا أهابـت هبـا أن تعـزز مـشا     . يف العملية السياسية أو تقيـدها علـى حنـو متييـزي      
 وأن تعــزز وحتمــي يف مجيــع  الرجــل واملــرأةتعجــل بتحقيــق املــساواة بــني  أناحليــاة الــسياسية و

ــة للمــرأة     احلــاالت ــسان املكفول ــسياسي، حقــوق اإلن ــا حــاالت التحــول ال ــا فيه وأهابــت . ، مب
اجلمعية أيضا بالدول اليت متر حباالت حتول سياسـي أن تتخـذ خطـوات فعالـة لكفالـة مـشاركة             
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 مــن مرحلــة البــت ،اسياملــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف مجيــع مراحــل اإلصــالح الــسي 
إذا كان ينبغي الدعوة إىل إدخـال إصـالحات يف املؤسـسات القائمـة إىل مراحـل البـت يف               فيما

تــشكيل حكومــة انتقاليــة وصــياغة الــسياسات احلكوميــة وحتديــد وســائل انتخــاب حكومــات    
  .دميقراطية جديدة

ــة العامــة و  - ٣٨ ــة املــرأة ٦٦/١٢٩ يف قرارهــا ،حثــت اجلمعي ــاطق  بــشأن حتــسني حال  يف املن
الريفية، الدول على أن تتعاون مع منظمات األمم املتحـدة واجملتمـع املـدين، حـسب االقتـضاء،                  
يف إيــالء أمهيــة أكــرب لتحــسني حالــة النــساء الريفيــات، مبــن فــيهن نــساء الــشعوب األصــلية، يف  

 املـرأة الريفيـة     مواصـلة متكـني   : استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية واإلقليميـة والعامليـة، بوسـائل منـها          
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم املساواة مـع الرجـل يف اختـاذ             
ــايب، ووضــع اهلياكــل األساســية          ــل اإلجي ــها العم ــستويات، بطــرق من ــع امل ــى مجي ــرارات عل الق

 ،فـق الـصحية   وتـوفري املرا  ، وتأمني إمكانية احلصول على مياه الـشرب املأمونـة النقيـة           ،املستدامة
ــاطق        ــساء واألطفــال يف املن ــة لتحــسني صــحة الن ــة يف الطهــي والتدفئ ــز املمارســات اآلمن وتعزي

ودعـت اجلمعيـة الـدول األعـضاء إىل مراعـاة التعليقـات اخلتاميـة والتوصـيات الـصادرة             . الريفية
نـد صـوغ    عن اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة واملتعلقـة بتقاريرهـا إىل اللجنـة، ع                   

وُشـــجعت احلكومـــات . الـــسياسات والـــربامج الـــيت تركـــز علـــى حتـــسني حالـــة املـــرأة الريفيـــة
ــا       ــساء الريفي ــج منظــور الن ــى دم ــضا عل ــة أي ــشعوب    واملنظمــات الدولي ــساء ال ــيهن ن ــن ف ت، مب

يف األعمال التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالتنميـة املـستدامة املقـرر عقـده يف                    ،األصلية
 ويف نتـــائج ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إىل ٢٠ يف الفتـــرة مـــن ،لجـــانريو، الربازيـــريـــو دي 

  .املؤمتر هذا
بــــشأن العنــــف ضــــد العــــامالت  ٦٦/١٢٨ يف قرارهــــا ،أهابــــت اجلمعيــــة العامــــةو  - ٣٩

املهــاجرات، جبميــع احلكومــات أن تــدرج يف تــشريعاهتا وسياســاهتا وبراجمهــا املتعلقــة بــاهلجرة    
اعــي حقــوق اإلنــسان ونــوع اجلــنس  ير،ظيــف منظــورا حمــوره اإلنــسانالدوليــة وبالعمالــة والتو

يتسق مع االلتزامـات والواجبـات يف جمـال حقـوق اإلنـسان املترتبـة عليهـا مبوجـب صـكوك                      مبا
وإضافة إىل ذلك، دعت اجلمعيـة إىل وقايـة املهـاجرات ومحايتـهن مـن العنـف              . حقوق اإلنسان 

ــة   ــز واالســتغالل وســوء املعامل ــا  ،والتميي ــى أ  حكم ــات عل ــع   ثــت احلكوم ــوة مجي ــشجع بق ن ت
زيـادة التركيـز علـى منـع العنـف ضـد العـامالت               خباصة القطاع اخلاص، على   اجلهات املعنية، و  

وأهابــت أيــضا باحلكومــات، وال ســيما حكومــات  . املهــاجرات وتــوفري التمويــل هلــذا الغــرض 
ل معاقبـة مـرتكيب    البلدان األصلية وبلـدان املقـصد، أن تـضع عقوبـات جزائيـة وجنائيـة مـن أجـ                  

العنف ضد العامالت املهاجرات ووسطائهم، وآليات لإلنصاف والعدالة مراعيـة لنـوع اجلـنس              
  .ميكن أن يستفيد منها الضحايا
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اصـة  ، أحاطت اجلمعية علما مبذكرة األمني العام اليت حييل هبا تقريـر املقـررة اخل            أخرياو  - ٤٠
ة العامــة يف إطــار البنــد املعنــون قــدم إىل اجلمعيــأســبابه وعواقبــه، املاملعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة و

  .)A/66/215 (“النهوض باملرأة”
  

  جملس حقوق اإلنسان  -واو   
يف الدورة التاسعة عـشرة، أحـال األمـني العـام إىل جملـس حقـوق اإلنـسان تقريـر هيئـة                      - ٤١

عـن أنـشطة    ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             
صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة               

(A/HRC/19/30-E/CN.6/2012/13)        وأحال . ٥٠/١٦٦، الذي أعّد امتثاال لقرار اجلمعية العامة
فوضـية األمـم   األمني العام أيضا إىل اجمللس خطة العمل املشتركة هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة وم      

وقـدمت مفوضـة األمـم املتحـدة        . (A/HRC/19/31-E/CN.6/2012/12)املتحدة حلقـوق اإلنـسان      
السامية حلقوق اإلنسان إىل اجمللس دراسة توثق القوانني واملمارسات التمييزية وأعمـال العنـف              

  . ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية
ــس خــالل دور    - ٤٢ ــرار    واختــذ اجملل ــشرة الق ــة ع ــه الثامن ــات   ١٨/٢ت ــشأن حــاالت الوفي  ب

وأكد اجمللس يف القرار من جديـد       . واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان       
إعالن ومنهاج عمل بيجني، واألهداف وااللتزامات املتصلة بتخفيض وفيات األمومـة ومتكـني             

وأحـاط علمـا بـالتجميع التحليلـي الـذي          . اجلميع من احلصول علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة          
أعدته مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان خبـصوص املمارسـات اجليـدة أو الفعالـة                   
اليت جتسد مثاالً على هنـج قـائم علـى أسـاس حقـوق اإلنـسان مـن أجـل الـتخلص مـن الوفيـات                      

شــجع اجمللــس علــى اختــاذ وباإلضــافة إىل ذلــك، . واألمــراض النفاســية الــيت ميكــن الوقايــة منــها
إجـــراءات علـــى مجيـــع املـــستويات للتـــصدي لألســـباب اجلذريـــة املترابطـــة حلـــاالت الوفيـــات  
واألمـراض النفاســية، مثـل الفقــر وسـوء التغذيــة واملمارسـات الــضارة، وطلـب إىل املفوضــة أن      

 املتحـدة،   تعقد، يف حدود املوارد املتاحة وبالتعاون مـع سـائر اهليئـات املعنيـة يف منظومـة األمـم                  
وينبغي حللقة العمـل، الـيت مـن املعتـزم أن تكـون مفتوحـة أيـضا مـن أجـل                     . حلقة عمل للخرباء  

مشاركة احلكومات واملنظمات اإلقليمية وهيئات األمم املتحدة ومنظمات اجملتمـع املـدين ذات           
الصلة، أن تعد توجيهات تقنية موجزة خاصة بتطبيق هنج قائم على أساس حقـوق اإلنـسان يف                 

نفيذ سياسات وبرامج للحد من حاالت الوفيات واألمراض النفاسـية الـيت ميكـن الوقايـة منـها                  ت
  ). ، الفصل الثاينA/66/53/Add.1انظر (

 بــشأن حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين،  ١٨/٢١واختــذ اجمللــس يف نفــس الــدورة القــرار    - ٤٣
 مـن بـني فئـات العمـال         معربا عن قلقه لكـون املهـاجرات الـاليت يعملـن يف اخلدمـة املرتليـة هـن                 



CEDAW/C/52/2  
 

12-30648 23 
 

املهاجرين األشد ضعفاً، حيـث يتعـرض بعـضهن لـنمط واسـع النطـاق مـن االنتـهاكات البدنيـة           
واجلنسية والنفسية، وملخاطر تتعلق بالصحة والسالمة، دون حـصوهلن علـى معلومـات مالئمـة               

 كما أكـد مـن جديـد حـق مجيـع املهـاجرين      . بشأن ما يتصل بذلك من خماطر وتدابري احتياطية     
ــع األشــخاص، بــصرف النظــر عــن        ــة القــانون، وحــق مجي ــع علــى قــدم املــساواة حبماي يف التمت
ــوقهم          ــد حق ــد حتدي ــضائية وعن ــات الق ــاكم واهليئ ــام احمل ــساواة أم ــاجرين، يف امل وضــعهم كمه
والتزاماهتم يف أي دعوى مدنية، وحقهم يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتـصة ومـستقلة                

ومشلت وثائق الدورة تقريـرا يتـضمن جتميعـا         ). املرجع نفسه (ب القانون   وحيادية ومنشأة مبوج  
حتليليا من إعـداد املفوضـية بـشأن عناصـر املبـادرات الـيت تـنجح يف احلـد مـن حـاالت الوفيـات                  

 Corr.1 و A/HRC/18/27(واألمراض النفاسية من خالل هنج قائم على أساس حقوق اإلنـسان            
  ). Corr.1/Rev.1و 
 بــشأن واليــة املقــررة اخلاصــة ١٧/١لــس، يف دورتــه الــسابعة عــشرة، القــرار واختــذ اجمل  - ٤٤

املعنية باالجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، والـذي سـلّم فيـه بـأن ضـحايا االجتـار                      
معرضــون بــصفة خاصــة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن 

والفتيـات الـضحايا كـثرياً مـا يتعرضـن ألشـكال متعـددة              وسلّم فيه كذلك بأن النساء      . تعصب
من التمييز والعنف ألسباب مـن بينـها نـوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة واالنتمـاء اإلثـين والثقافـة                      
والديانة واألصل القومي واالجتماعي أو أي وضع آخر، وبأن أشكال التمييـز هـذه قـد تغـذي      

اء متديده لواليـة املقـررة اخلاصـة ملـدة ثـالث           وطلب اجمللس، أثن  . هي نفسها االجتار باألشخاص   
سنوات، تعاوهنا الوثيـق مـع هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة مـع جتنـب االزدواج غـري الـضروري                        

  ).  ألف-، الفصل الثالث A/66/53انظر (
 بــشأن حقــوق اإلنــسان والتوجــه  ١٧/١٩وباإلضــافة إىل ذلــك، اختــذ اجمللــس القــرار     - ٤٥

انية، مشريا إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكـد أن مجيـع النـاس    اجلنسي واهلوية اجلنس  
يولدون أحراراً ومتـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع جبميـع احلقـوق                      
واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن دومنا متييز مـن أي نـوع، وال سـيما التمييـز بـسبب العـرق                     

 اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو غــري الــسياسي أو األصــل    أو اللــون أو نــوع اجلــنس أو 
وطلب اجمللـس إىل مفوضـة األمـم        . القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر          

املتحـــدة الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان أن تكلـــف بـــإجراء دراســـة ُينتـــهى منـــها حبلـــول كـــانون   
 واملمارسات التمييزية وأعمال العنـف املوجهـة         وتتضمن توثيقاً للقوانني   ٢٠١١ديسمرب  /األول

ضد أفـراد اسـتناداً إىل تـوجههم اجلنـسي وهويتـهم اجلنـسانية، يف مجيـع منـاطق العـامل، وكيـف                
ميكن استعمال قانون حقوق اإلنسان الدويل إلهناء العنف وما يتصل به من انتـهاكات حقـوق                

ية؛ وقــرر أن يعقــد حلقــة نقــاش حــول  اإلنــسان املــستندة إىل التوجــه اجلنــسي واهلويــة اجلنــسان  
  ). املرجع نفسه(املوضوع خالل الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
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 بــشأن واليــة املقــررة اخلاصــة ١٦/٧واختــذ اجمللــس يف دورتــه الــسادسة عــشرة القــرار    - ٤٦
املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه والــذي يرّحــب فيــه اجمللــس بأعمــال املقــررة 

ــها لفتــرة ثــالث ســنوات  اخلاصــة وطلــب اجمللــس أيــضا اختــاذ إجــراءات   .  وقّــرر أن ميــدد واليت
خاصة، ودعا أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا، وال سيما هيئة األمم املتحدة للمـرأة، والوكـاالت               
املتخصــصة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وهيئــات املعاهــدات، واجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف  

ــات      اجملتمــع املــدين  ــساء والفتي ــع أشــكال العنــف ضــد الن ــع مجي ــالء االهتمــام ملــسألة من ، إىل إي
وطلب أيضا إىل هذه اهليئات التعـاون مـع املقـررة        . والقضاء عليها يف جمال عمل كل هيئة منها       
  ).  ألف-املرجع نفسه، الفصل الثاين (اخلاصة ومساعدهتا يف االضطالع بواليتها 

  
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أساليب عمل اللجنة   -ثالثاً   
  الفريق العامل املعين بأساليب العمل  -ألف   

ــز أســاليب        - ٤٧ ــها يف تعزي ــا التاســعة واألربعــني إىل رغبت ــة يف دورهت يف إطــار إشــارة اللجن
عملــها ضــمن الــسياق األوســع لعمليــة تعزيــز هيئــات املعاهــدات وإشــارهتا أيــضا إىل أن تعزيــز   

ــة      وترشــيد أســاليب   ــة العمــل املعني ــل فرق ــررت حتوي ــة األمــد، ق ــة طويل ــها ســيكونان عملي عمل
ونــاقش الفريــق العامــل مــسائل . بأســاليب العمــل إىل فريــق عامــل دائــم معــين بأســاليب العمــل 

. متعلقة بالفريق العامل ملا قبل الدورة، واحلوار البناء مع الدول األطراف ودور املقرر القطـري              
بعـني، اتفقـت اللجنـة، لغـرض املـساعدة يف ترتيـب أولويـات مـسائل                 ويف الدورة التاسـعة واألر    

احلــوار البنــاء وجعــل الــردود مــوجزة قــدر اإلمكــان، أال حتتــوي قــوائم املــسائل علــى أكثــر مــن 
وقررت أيـضا أنـه ينبغـي أن تكـون         .  مسائل ٣سؤاال وأال حيتوي أي سؤال على أكثر من          ٢٠

األســئلة الــيت تتطلــب البحــث وليــست مــن نــوع  األســئلة املدرجــة يف قــوائم املــسائل مــن نــوع 
وقررت اللجنـة أيـضا أن مـذكرة اإلحالـة ينبغـي            . األسئلة اليت ميكن طرحها خالل احلوار البناء      

 صـفحة وأن املعلومـات الـواردة يف الـرد           ٢٥أن تشري إىل أن عدد الصفحات ينبغي أال يتعـدى           
  . ينبغي أال تكرر املعلومات اليت سبق تقدميها يف التقرير

ثانيـاً، خبـصوص تعزيـز      /٥٠أوالً و   /٥٠ويف الدورة اخلمسني، اختذت اللجنة مقررين،         - ٤٨
احلوار البناء مع الـدول األطـراف، مبـا يف ذلـك إنـشاء فـرق عمـل وتعزيـز دور املقـرر القطـري                         

والتقـت اللجنـة يف نفـس الـدورة      ). A/67/38لالطالع علـى نـصي املقـررين انظـر          (على التوايل   
املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ملناقـشة أسـاليب العمـل، وخباصـة قائمـة املـسائل قبـل إعـداد                 مع اللجنة   

وقررت اللجنتـان إنـشاء فريـق عامـل مـشترك للتعـاون يف             . التقارير ومتابعة املالحظات اخلتامية   
  . املستقبل
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واتفق الفريق العامل املعين بأساليب العمل، يف دورته احلادية واخلمسني، علـى مـشروع                - ٤٩
وذج لتوحيد مذكرات اإلحاطة القطرية اليت يعدها املقررون القطريون وأيضا لتيسري عملهم يف من

وقد مت توزيع مـشروع النمـوذج علـى اللجنـة للتعليـق عليـه وتقـرَّر أن هـذه املـسألة                      . هذا الصدد 
ام وأجـرت اللجنـة أيـضا استعراضـا أوليـا السـتخد       . حتتاج إىل مزيد من املناقشة يف الدورة املقبلـة        

فـرق العمــل، وكــان االنطبـاع العــام للجنــة هـو أن فــرق العمــل أدت إىل نتـائج أفــضل يف تنظــيم     
وأثـريت شـواغل يف مـا يتعلـق بتغطيـة مجيـع مـواد االتفاقيـة ذات                  . الوقت خالل احلوارات البناءة   

وقررت اللجنـة أن هـذه املـسألة حتتـاج إىل مزيـد مـن املناقـشة          . الصلة والوقت املخصص لألسئلة   
وبدأت اللجنة كـذلك يف مناقـشات حـول فكـرة تنظـيم غـرف متوازيـة دائمـة              . الدورة املقبلة يف  

مرة كل سنة كطريقة ملعاجلة التأخري يف النظر يف تقارير الدول األطراف، وعبء العمـل املتزايـد                 
 مــن الربوتوكــول االختيــاري  ٨للجنــة، وخباصــة يف مــا يتعلــق بطلبــات التحقيــق مبوجــب املــادة    

  .  وقررت اللجنة أن هذه املسألة حتتاج إىل مزيد من املناقشة يف الدورة املقبلة.لالتفاقية
  

  مالحظات ختامية  -باء   
قررت اللجنة، يف دورهتا التاسعة واألربعـني، عـن طريـق التـصويت، أنـه جيـب أن تـتم                      - ٥٠

طريقــة اإلحــاالت إىل التوصــيات العامــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة ويف غريهــا مــن نــواتج اللجنــة ب 
متسقة وأن يتبع يف ذلك الشكل نفسه، وبعبارة أخرى، أن يوضع العنوان، تعقبـه الـسنة، دون                 

وقــررت اللجنــة أيــضا تأكيــد ممارســتها املتمثلــة يف  . ذكــر ألي إحالــة أو حاشــية أو غــري ذلــك 
اإلحالة إىل التعليقات اليت تـرد مـن الـدول األطـراف يف مـا يتعلـق باملالحظـات اخلتاميـة للجنـة                       

وعالوة علـى ذلـك، قـررت اللجنـة     . ن استنساخها يف تقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة    دو
نــشر التعليقــات الــيت ترســلها الــدول األطــراف رمسيــا فيمــا يتــصل باملالحظــات اخلتاميــة علــى    

، بنـاء علـى طلـب       )موقـع املفوضـية   (الصفحات الشبكية للدورة املعنية واملوقـع الـشبكي للجنـة           
. وسُتنـشر هـذه التعليقـات علـى النحـو الـذي تـرد بـه، ولـن ُتتـرجم                 . لطـرف املعنيـة   من الدولة ا  

  . وسيشار إىل املوقع الشبكي يف تقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة
  

  املتابعة  -جيم   
يف الدورة اخلمسني للجنة، قدمت مقررة املتابعة تقييمـا إلجـراءات املتابعـة، وفقـا ملقـرر                   - ٥١

وقالـت املقـررة إنـه بـالنظر إىل فتـرة الـسنتني القـصرية               . ة يف دورهتا احلادية واألربعني    اختذته اللجن 
نسبيا اليت مت خالهلا تنفيـذ إجـراءات املتابعـة، تـوحي املعلومـات الـواردة يف التقـارير املقدمـة بـأن                       

ه أخـص،   إجراءات املتابعة حتقق هدفها املعلن املتمثل يف العمل كأداة لتنفيذ االتفاقية، وعلى وجـ             
ويتـــبني إذن أن اإلجـــراءات هـــي . التوصـــيات احملـــددة الـــواردة يف املالحظـــات اخلتاميـــة املنتقـــاة

 من االتفاقية اليت متكن اللجنة من رصد التقدم احملرز بني ١٨إجراءات إبالغ فعالة مبوجب املادة     
  : يةالتال وأيدت اللجنة تقييم مقررة املتابعة ووافقت على التوصيات. دورات اإلبالغ
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ينبغي أن تستمر إجراءات املتابعة املتعلقة بتنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة مبوجـب                )أ(  
   من االتفاقية؛ ١٨املادة 

ينبغــي االحتفــاظ بواليــة الــسنتني ملقــرر املتابعــة واملقــرر املنــاوب، وينبغــي أن      )ب(  
  خيضع مجيع أعضاء اللجنة للتناوب وأن يشاركوا يف تقييم املتابعة؛ 

  غي االحتفاظ مبنهجية املتابعة؛ ينب  )ج(  
باإلضافة إىل بند مستقل يف جدول األعمال خاص باملتابعة، والـذي جيـب أن                )د(  

يستمر، ينبغي ختصيص املزيد من الوقت خالل دورة اللجنـة، وجيـب تعـيني شـخص حمـدد مـن           
الـدورة  املوظفني يكلف بإجراءات املتابعة لضمان تقدمي الدعم يف الوقت املناسب سواء خـالل    

  أو فيما بني الدورات؛ 
ــشرين         )هـ(   ــل للعمليــــة وأن ُيعــــرض يف دورة تــ ــي أن ينجــــز التقيــــيم املقبــ ينبغــ
  .٢٠١٣أكتوبر /األول
وباإلضافة إىل ذلـك، قـررت اللجنـة تعـيني بـاربرا بيلـي مقـررة متابعـة جديـدة ويوكـو                     - ٥٢

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١هاياشي مقررة مناوبة ملدة سنتني، حىت 
  

  الوثائق والترمجة  -دال   
وأثــريت . أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا بــشأن ترمجــات الوثــائق الالزمــة ألعمــال اللجنــة    - ٥٣

مسائل تتعلق بالردود على قوائم املسائل، واليت تقدمها يف كثري مـن األحيـان الـدول األطـراف                  
ويف ظــل هــذا . متراتبعــد املوعــد النــهائي املقــرر يف نظــام التنبــؤ الــذي تنفــذه شــعبة إدارة املــؤ  

النظام، فإن الوثائق املتوقعة واملقدمة يف الوقت احملدد هلـا األولويـة علـى سـائر الوثـائق األخـرى                    
. وال ميكن ضمان ترمجة الوثائق اليت تقدم بعد املوعـد النـهائي احملـدد يف التنبـؤ                . املقدمة للترمجة 

ة بالترمجات إال إذا ُجعلت جزءاً مـن        وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكن تلبية الطلبات اخلاصة املتعلق        
ــة، وخباصــة         ــل مــن جانــب اللجن ــة، وممــا يتطلــب ختطيطــا علــى املــدى الطوي ــسنة معين ــؤ ل التنب

  . يتعلق مبشاريع توصياهتا العامة ما يف
وقررت اللجنة أيضا رفع سياسة تزامن التوزيع يف ما يتعلق بوثـائق اللجنـة ألجـل غـري                    - ٥٤

إدارة املؤمترات كي يتم تقدمي نسخ أصلية إلكترونيـة مـن الوثـائق             مسمى، وهو ما أكدته شعبة      
إىل أمانة اللجنة عندما تصبح اللغات متاحة، ومع ذلك، سيتواصل التوزيع املتزامن فيمـا يتعلـق                

  .حبفظ الوثائق على نظام الوثائق الرمسية وتوزيع النسخ املطبوعة
  



CEDAW/C/52/2  
 

12-30648 27 
 

  التوصيات العامة   -هاء   
 مـن االتفاقيـة علـى أنـه جيـوز للجنـة أن تقـدم مقترحـات            ٢١ادة   من املـ   ١تنص الفقرة     - ٥٥

وتوجـه  . وتوصيات عامة مبنية على دراسـة التقـارير واملعلومـات الـواردة مـن الـدول األطـراف            
التوصيات العامة عادة إىل الدول األطراف، أما املقترحات فعـادة مـا توجـه إىل كيانـات األمـم                   

. املـسائل ذات الـصلة    /شأن مـواد االتفاقيـة أو املواضـيع       وتعد اللجنـة توصـيات عامـة بـ        . املتحدة
وحيدد معظمها املسائل اليت تود اللجنـة أن جيـري تناوهلـا يف تقـارير الـدول األطـراف، وهتـدف                  
إىل تزويد الدول األطراف بتوجيهـات مفـصلة بـشأن االلتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب االتفاقيـة             

  . واخلطوات الالزم اختاذها لالمتثال هلا
وكانت التوصيات الـيت اعتمـدت      . )١( توصية عامة  ٢٨وقد اعتمدت اللجنة حىت اآلن        - ٥٦
ــسنواتيف  ــارير،      الـ ــوى التقـ ــل حمتـ ــن قبيـ ــضايا مـ ــاول قـ ــضبة، وتتنـ ــة مقتـ ــشر األوىل للجنـ  العـ

 املعقـودة يف  ،وقـررت اللجنـة يف دورهتـا العاشـرة    . والتحفظات علـى االتفاقيـة، ومـوارد اللجنـة       
ارسة إصدار توصيات عامة بشأن أحكام بعينـها مـن االتفاقيـة، وبـشأن      أن تتبع مم ،١٩٩١عام  

وكان مـن املزمـع أن تعـد الدراسـات         . القضايا ذات الصلة  /العالقة بني مواد االتفاقية واملواضيع    
التفصيلية للمواد أو املواضيع على أسـاس دراسـة اللجنـة لتقـارير الـدول األطـراف واملـسامهات             

مة، والوكاالت املتخصـصة، وغريهـا مـن هيئـات األمـم املتحـدة، فـضال                الواردة من األمانة العا   
). ٣٨٢-٣٨٠  و ٣٧٣  و ٣٦٩، الفقـرات    A/46/38انظر  (عن املنظمات غري احلكومية املعنية      

وأصدرت اللجنة يف أعقاب ذلك املقرر توصـيات عامـة أكثـر تفـصيال ومشـوال، زودت الـدول             
وقـد اعتمـدت اللجنـة    . يـة يف حـاالت معينـة   األطراف بتوجيهات واضـحة بـشأن تطبيـق االتفاق     
؛ واملــساواة يف الــزواج والعالقــات )١٩رقــم (توصــيات عامــة شــاملة بــشأن العنــف ضــد املــرأة 

ــرية  ــواد (األسـ ــم ) (١٦ و ١٥ و ٩املـ ــة  )٢١رقـ ــاة العامـ ــرأة يف احليـ ــان (؛ واملـ ) ٨ و ٧املادتـ
والتـدابري اخلاصـة املؤقتـة    ؛ )٢٤رقـم  ) (١٢املـادة   (؛ واحلصول على الرعاية الصحية      )٢٣ رقم(
؛ )٢٧رقـم   (؛ واملـسنات    )٢٦رقـم   (؛ والعـامالت املهـاجرات      )٢٥رقـم   ) (١، الفقرة   ٤املادة  (

  ).٢٨رقم ( من االتفاقية ٢وااللتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة 
 عمليـة مـن ثـالث مراحـل     ،١٩٩٧ عـام  ،واعتمدت اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة عـشرة       - ٥٧
وتتـألف املرحلـة األوىل مـن مناقـشة عامـة           ). ٤٨٠، الفقـرة    A/52/38(اد التوصيات العامة    إلعد

ــري           ــة واملنظمــات غ ــني اللجن ــة املقترحــة ب ــشأن موضــوع التوصــية العام ــآلراء ب ــام ل ــادل ع وتب
وهــذا االجتمــاع مفتــوح أمــام مــشاركة الوكــاالت املتخصــصة،   . احلكوميــة وجهــات أخــرى 

__________ 
ميكن االطالع على نصوص التوصيات العامة علـى املوقـع الـشبكي ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                      )١(  

)ww.ohchr.org.(  
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ألمـم املتحـدة، وكـذلك املنظمـات غـري احلكوميـة، الـيت تـشجَّع             واهليئات األخرى يف منظومـة ا     
ويف املرحلــة . علــى املــشاركة يف هــذه املناقــشة وتقــدمي ورقــات معلومــات أساســية غــري رمسيــة  

الثانية، يطلب إىل أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامـة، الـيت جتـري مناقـشتها يف اجتمـاع            
وميكن أثناء هذه املرحلـة توجيـه دعـوة    . أو يف دورة الحقةلفريق عامل يف الدورة التالية للجنة   

وتتــألف املرحلــة الثالثــة والنهائيــة مــن تقــدمي املــشروع  . إىل أهــل الــرأي للمــشاركة يف املناقــشة
  . املنقح للتوصية العامة لكي تنظر فيه اللجنة وتعتمده

ــامج عمـــل طويـــل األجـــل بـــشأن وضـــ     - ٥٨ ــة برنـ ــابقة، اعتمـــدت اللجنـ ع ويف دورات سـ
انظـــر (وتـــسىن اســـتعراض هـــذا الربنـــامج وتعديلـــه يف كـــل دورة الحقـــة  . التوصـــيات العامـــة

A/46/38 ــرة ــة ). ٣٨١، الفق ــام     ،ووافقــت اللجن ــودة يف ع ــشرين، املعق ــة والع ــا الثامن  يف دورهت
ــة   ٢٠٠٣ ــه األمان ــر الــذي قدمت ، )، الفــرع الثالــث CEDAW/C/2003/I/4(، واســتنادا إىل التقري

اللجنــة يف آن واحــد علــى ورقــات معلومــات أساســية بــشأن عــدد مــن  علــى أن يعمــل أعــضاء 
 من االتفاقية، اإلنـصاف واملـساواة، واملهـاجرات؛         ٦التوصيات العامة، مبا يف ذلك بشأن املادة        
وحــددت ). ٤٥٥الفقــرة اجلــزء األول، ، A/58/38(غــري أنــه مل حتــدد أولويــات بــني املواضــيع   

، املواضيع اليت من احملتمل النظر فيها إلعـداد التوصـيات           ٢٠٠٤اللجنة يف دورهتا الثالثني، عام      
 اجلـزء  ،A/59/38( مـن االتفاقيـة     ٢العامة ووافقت على أن تتناول التوصية العامة القادمـة املـادة            

ــرة األول، ــام     ). ٤٢٩ الفق ــثالثني، ع ــة وال ــا الثاني ــة، يف دورهت ــة ٢٠٠٥وقامــت اللجن ، مبراجع
؛ والنـساء املهـاجرات؛     ٢املـادة   : قترحـة، علـى النحـو التـايل       وحتديث قائمة التوصيات العامـة امل     

ــة      ــة، مبــا يف ذلــك عملي ــة؛ والتحفظــات؛ ودور املنظمــات غــري احلكومي واملــرأة والعــرق واإلثني
؛ وحالــة النــساء الــاليت يعــشن ظروفــا خاصــة؛ واملعوقــات؛ واملــسنات؛        ٦اإلبــالغ؛ واملــادة  

ــ، A/59/38(؛ والالجئــــات ٣والطفــــالت؛ واملــــادة  ). ٤١٨ و ٤١٧الفقرتــــان زء األول، اجلــ
، على أنه يف الوقت الـذي تتـرك فيـه       ٢٠٠٧واتفقت اللجنة، يف دورهتا السابعة والثالثني، عام        

 مـن اخلـرباء علـى حـده مهمـة القيـام بالعمـل األساسـي املتعلـق مبواضـيع معينـة، فـإن                          خبري لكل
 العـامتني املتعلقـتني باملهـاجرات    اهتمامها ذا األولوية ينصب على االنتهاء من إعـداد التوصـيتني         

وأنـشأت اللجنـة، يف دورهتـا       ). ٦٦٦الفقـرة   اجلـزء األول،    ،  A/62/38(، علـى التـوايل      ٢واملادة  
، فريقا عامال معنيـا بوضـع توصـية عامـة بـشأن حقـوق املـسنات                 ٢٠٠٨الثانية واألربعني، عام    

)A/64/38 ، ،٣٢-٣٠الفقرات اجلزء األول .(  
  :يل، تعمل اللجنة على وضع عدة توصيات عامةويف الوقت احلا  - ٥٩

 أنــشأت - بــشأن النتــائج االقتــصادية للــزواج وفــسخه مــشروع توصــية عامــة  )أ(  
، فريقا عامال معنيا بوضع توصـية عامـة بـشأن           ٢٠٠٩اللجنة، يف دورهتا الثالثة واألربعني، عام       
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تاسـعة واألربعـني، وواصـل      واجتمع الفريق العامل خـالل الـدورة ال       . النتائج االقتصادية للطالق  
وُعـرض علـى اللجنـة    . التوصية العامة خالل معتكف دام يومني يف أعقـاب الـدورة      أيضا إعداد 

. لجنـة املراجعـة النهائيـة للـنص       ليف دورهتا اخلمسني نسخة املشروع بصيغتها النهائية، وبـدأت ا         
  وواصلت اللجنة مراجعة املشروع يف دورهتا احلادية واخلمسني؛

ع توصية عامة بشأن املـرأة يف حـاالت الـرتاع وحـاالت مـا بعـد انتـهاء                   مشرو  )ب(  
، وضـع توصـية عامـة بـشأن     ٢٠١٠ يف دورهتا السابعة واألربعني، عام   ، قررت اللجنة  - الرتاع

وأنــشأت اللجنــة يف دورهتــا . املــرأة يف حــاالت الــرتاع املــسلح وحــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع 
وأجــرت اللجنــة . ريقــا عــامال لوضــع هــذه التوصــية العامــة  ، ف٢٠١١الثامنــة واألربعــني، عــام  

ــه / متــوز١٨مناقــشة عامــة يف   ــة واخلمــسني، أجريــت   . ٢٠١١يولي ــدورة احلادي ويف أعقــاب ال
مشاورات إقليميـة نظمتـها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ومفوضـية حقـوق اإلنـسان يف بـانكوك                      

ات من أصـحاب املـصلحة اإلقليمـيني     وأديس أبابا ومدينة غواتيماال واسطنبول اللتماس مسامه      
  بشأن مشروع التوصية العامة؛ 

تعليق عام مـشترك للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى      /مشروع توصية عامة مشتركة    )ج(  
 تعمـل اللجنـة أيـضا علـى        - التمييز ضد املرأة وجلنـة حقـوق الطفـل بـشأن املمارسـات الـضارة              

مارسـات الـضارة باالشـتراك مـع جلنـة          تعليق عام مـشترك بـشأن امل      /وضع توصية عامة مشتركة   
، اعتمـدت اللجنـة تقريـر أعـضاء     ٢٠١٠ويف الـدورة اخلامـسة واألربعـني، عـام        . حقوق الطفل 

اللجنة الذين يشكلون جزءا من فريـق عامـل مـشترك بـني اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                       
ــة حقــوق الطفــل    ــرأة وجلن ــاين،  ، A/65/38(ضــد امل ــة  ). ٢٨الفقــرة اجلــزء الث ويف دورهتــا الثامن

، أقــــرت اللجنــــة مــــشروع املخطــــط املــــنقح للتوصــــية العامــــة       ٢٠١١واألربعــــني، عــــام  
ــدء يف إعــداد املــشروع     /املــشتركة ــق العامــل بالب ــام املــشترك، وأذنــت للفري ــق الع املقــرر (التعلي

واجتمع الفريق العامل خالل الدورة اخلمسني، وعقد أيـضا اجتماعـا مـشتركا مـع           ). ثامنا/٤٨
ويف . يق العامـل للجنـة حقـوق الطفـل ملراجعـة املخطـط املـشروح ملـشروع التوصـية العامـة             الفر

الــدورة احلاديــة واخلمــسني، اجتمــع الفريــق العامــل مــرتني مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
  وبدأت الصياغة املتعلقة بعدد من املواضيع الفنية يف إطار التوصية العامة؛

 وافقـت اللجنـة يف      -  إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء       مشروع توصية عامة بشأن     )د(  
، على إنشاء فريق عامل وعلى إعداد توصية عامـة بـشأن        ٢٠١١دورهتا الثامنة واألربعني، عام     

م مشروع مـذكرة مفاهيميـة علـى اللجنـة          مِّوُع). سابعا/٤٨املقرر  (إمكانية اللجوء إىل القضاء     
وقــررت . رة احلاديــة واخلمــسني للجنــةيف دورهتــا اخلمــسني، وعممــت نــسخة منقحــة يف الــدو

واقترحــت اللجنــة أن . اللجنــة أهنــا حتتــاج إىل مزيــد مــن الوقــت ملراجعــة التوصــية قبــل إقرارهــا 
  يتواصل تنقيح املذكرة املفاهيمية وأن تقدم يف الدورة الثانية واخلمسني؛
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 مشروع توصية عامة بشأن املساواة بني اجلنـسني يف سـياق اللجـوء الـسياسي                )هـ(  
 قـررت اللجنـة يف دورهتـا اخلمـسني إنـشاء فريـق عامـل                - وانعدام اجلنسية والكوارث الطبيعيـة    

ألغراض وضع توصية عامة بشأن املوضوع، على أساس أن جيري االضطالع بـأي عمـل فيمـا                 
  بني الدورات إىل أن تقرر اللجنة غري ذلك؛

 دورهتـا اخلمـسني    قررت اللجنة يف  - مشروع توصية عامة بشأن املرأة الريفية       )و(  
ــى أســاس أن جيــري           ــشأن املوضــوع، عل ــة ب ــراض وضــع توصــية عام ــل ألغ ــق عام ــشاء فري إن

  االضطالع بأي عمل فيما بني الدورات إىل أن تقرر اللجنة غري ذلك؛
 تــود أن تــستعرض برناجمهــا الطويــل األجــل لــصياغة التوصــيات العامــة،   ولعــل اللجنــة  - ٦٠

ــار املقــررات الــيت ا  ختــذهتا يف وقــت ســابق يف هــذا الــصدد واالحتياجــات مــن    آخــذة يف االعتب
  .املوارد

  
  فرقة العمل املعنية بالتحقيقات   -واو   

 إنـشاء فرقـة عمـل معنيـة بالتحقيقـات، وذلـك يف          ، يف دورهتـا اخلمـسني     ، اللجنة قررت  - ٦١
ويالحـــظ ورود مخـــسة طلبـــات حتقيـــق منـــذ     . ضـــوء عـــدد طلبـــات التحقيـــق الـــيت وردت    

يضا أن تضع فرقـة العمـل اختـصاصاهتا وفقـا للنظـام الـداخلي للجنـة وأن                  وتقرر أ . ٢٠١١ عام
  . العضويةتكون فرقة العمل مفتوحة

  
  التقارير اليت من املقرر أن تنظر اللجنة فيها يف الدورات املقبلة   -رابعا   

 ،تقرر حتديد مواعيد للنظر يف تقارير الدول األطراف حىت الدورة الـسابعة واخلمـسني               - ٦٢
وقـد أرسـلت األمانـة مـذكرات شـفوية تطلـب فيهـا إىل الـدول           . ٢٠١٤ع عقدها يف عـام      املزم

وباإلضـافة إىل   . األطراف املعنية تأكيد الدورات اليت تقرر حتديد موعد للنظر يف تقاريرها فيهـا            
أفـضليات الـدول األطــراف، تـويل األمانـة االعتبــار الواجـب للتوزيـع اجلغــرايف وكـذلك تعطــي        

ومبـا أن اجملموعـات اإلقليميـة نفـسها غـري      . ير األوليـة، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا     األولويـة للتقـار  
موزعــة بالتــساوي، فقــد تقــرر حتديــد مواعيــد لنــسبة أكــرب مــن الــدول مــن اجملموعــة األفريقيــة   

ومــن املهــم أن نالحــظ أن كــال مــن  . وجمموعــة آســيا واحملــيط اهلــادئ خــالل بعــض الــدورات 
جيـايب علـى الربجمـة املـسبقة        إتيجيني اآلخرين قد علـق بـشكل        الدول األعضاء والشركاء االسترا   

لعرض تقارير الدول األطراف على اللجنة، وهو مـا يتـيح الوقـت الكـايف للتحـضري للحـوارات                  
وهـو يـوفر أيـضا مهلـة كافيـة ألصـحاب املـصلحة              . البناءة بني الدول األطراف املعنيـة واللجنـة       

واجلـدول الـزمين للـدورات مـن الثالثـة          .  التقـارير  اآلخرين للمسامهة الضرورية يف عمليـة تقـدمي       
تقرر النظر يف تقـارير الـدول التاليـة يف الـدورة       : واخلمسني إىل السابعة واخلمسني هو كما يلي      
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ــة واخلمـــسني ــوبر / يف تـــشرين األول،الثالثـ ــر  : ٢٠١٢أكتـ ــزر القمـ ــو وجـ تركمانـــستان وتوغـ
وائية؛ وتقـرر النظـر يف تقـارير الـدول          ومجهورية أفريقيا الوسطى وشـيلي وصـربيا وغينيـا االسـت          

أنغوال وباكستان وجـزر سـليمان   : ٢٠١٣فرباير / شباط، يف التالية يف الدورة الرابعة واخلمسني    
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وقربص والنمسا وهنغاريـا واليونـان؛ وتقـرر النظـر يف             

أفغانـــستان : ٢٠١٣يوليـــه / متـــوزيف، تقـــارير الـــدول التاليـــة يف الـــدورة اخلامـــسة واخلمـــسني 
واهلرسك واجلمهورية الدومينيكيـة ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـرأس األخـضر               والبوسنة

وكوبا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية؛ وتقـرر النظـر يف تقـارير الـدول                
ــسني   ــسادسة واخلمـ ــدورة الـ ــة يف الـ ــشرين األول،التاليـ ــوبر/ يف تـ ــنن  : ٢٠١٣ أكتـ ــدورا وبـ أنـ

ــا        ــشيل وطاجيكــستان وكمبودي ــادين وسي ــسنت وجــزر غرين ــدوفا وســانت فن ــة مول ومجهوري
 يف ،وكولومبيـــا؛ وتقــــرر النظــــر يف تقــــارير الــــدول التاليــــة يف الــــدورة الــــسابعة واخلمــــسني 

ــباط ــر /شــ ــستان    : ٢٠١٤فربايــ ــر وكازاخــ ــراق وقطــ ــرياليون والعــ ــسنغال وســ ــرين والــ البحــ
  .والكامريون
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  ق األولاملرف
  الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها    

      
  أفريقيا    

  جنوب السودان
   السودان
  الصومال

  
  آسيا واحمليط اهلادئ    

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠وقعت يف (باالو 
  تونغا
  نيوي

  
  أوروبا الغربية ودول أخرى    

  الكرسي الرسويل
  )١٩٨٠يوليه / متوز١٧وقعت يف (دة األمريكية الواليات املتح
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  املرفق الثاين
الدول األطراف الـيت قـدمت تقاريرهـا ولكـن مل حيـدد بعـد موعـد للنظـر                       

   ٢٠١٢مايو / أيار١فيها حىت 
      

  الدولة الطرف
التــــــاريخ املقــــــرر
  تاريخ وروده  لتقدمي التقرير

التقـــــارير الـــــيت  
سبق النظـر فيهـا     

  )الدورة(
ــسا  ــر الـ ــارير (بق التقريـ التقـ

  )السابقة

  الصني 
ــرين   ــامع للتقريـ ــر اجلـ التقريـ

  الدوريني السابع والثامن

ســـبتمرب / أيلـــول٣
٢٠١٠    

 /الثاين كانون ٢
  ٢٠١٢يناير 

٣٦ (٢٠٠٦(  
  

 ٢٠٠٠ فربايـــــر/ شـــــباط٤
ــرين   ( ــر اجلــامع للتقري التقري

الــــــــــدوريني اخلــــــــــامس   
  )والسادس

  غابون
ــرين   ــامع للتقريـ ــر اجلـ التقريـ

 لـسادس والـسابع   الدوريني ا 
ــر  ( ــر التقريـــ ــشمل النظـــ يـــ

الـــــدوري الثـــــامن املقـــــرر  
فربايـر  / شباط ٢٠ تقدميه يف 
٢٠١٢(  

ــر / شــباط٢٠ فرباي
٢٠٠٨  

ــانون ١٩  كـــــــــ
ينـــــــاير /الثـــــــاين
٢٠١٢  

ــران٤  )٣٢ (٢٠٠٥ ــه/ حزيـ  ٢٠٠٣ يونيـ
ــارير   ( ــامع للتقـ ــر اجلـ التقريـ

الدوريـــــة مـــــن الثـــــاين إىل 
  )اخلامس

  ليتوانيا 
ــامس  ــدوري اخلـ ــر الـ  التقريـ

 أن ينظـر فيـه خـالل        طلب(
النـــصف الثـــاين مـــن عـــام    

٢٠١٤(  

ــر / شــباط١٧ فرباي
٢٠١١  

ــران ٢١  /حزيـــــ
  ٢٠١١يونيه 

ديــسمرب /األول  كــانون١٤  )٤١( ٢٠٠٨
٤ (٢٠٠٧(  

  موريتانيا
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	أولا - مقدمة
	1 - يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويتضمن الفرع الثاني معلومات عن التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان. ويتصل الفرع الثالث بأساليب عمل اللجنة وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويوفر الفرع الرابع معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورات مقبلة وعن التقارير التي وردت إلى اللجنة ولكن لم يتقرر بعد موعد النظر فيها. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة الدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو لم تنضم إليها. ويتضمن المرفق الثاني قائمة الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد أو لم تكن، حتى 1 أيار/مايو 2012، قد حددت بعد موعدا للنظر فيها. 
	ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان
	ألف - الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
	2 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها الثانية بعد المائة في الفترة من 11 إلى 29 تموز/يوليه 2011،  ودورتها الثالثة بعد المائة في الفترة من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ودورتها الرابعة بعد المائة في الفترة من 12 إلى 30 آذار/مارس 2012. واعتمدت اللجنة في دورتها الثانية بعد المائة التعليق العام رقم 34 بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، المتصل بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واقتراحا من المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء يتعلق بتعزيز إجراءات المتابعة. وفي دورتها الثالثة بعد المائة، استمعت اللجنة إلى آخر التطورات بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات ونظرت في أساليب عملها، بما في ذلك الفقرات القياسية في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير لديها، وإمكانية التداول بالفيديو والهاتف عند التحاور مع الدول الأطراف. وفي دورتها الرابعة بعد المائة، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي، بما في ذلك قرار بشأن طلب زيادة مؤقتة في الموارد لوحدة الالتماسات، واعتمدت أيضا موقفها بشأن عملية تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وأقرت الاتجاه العام المتخذ في الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني، المتعلقة بتعزيز نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. واعتمدت اللجنة أيضا مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بنزاهة واستقلال الأعضاء ليُنظر فيه في الاجتماع المقبل لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2012.
	3 - وقامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها السادسة والأربعين، المعقودة في الفترة من 2 إلى 20 أيار/مايو 2011، بمناقشة واعتماد بيانين يتعلق أحدهما بالتزامات الدول الأطراف بشأن قطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والآخر بأهمية وجدوى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية. وناقشت اللجنة أيضا اقتراحا أوليا بشأن صياغة بيان جديد عن المادة 2، الفقرة 3، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أُطلعت اللجنة على حالة مشروع التعليقات العامة/الخطوط العريضة للتعليقات العامة، التي هي قيد الإعداد والمتعلقة بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية والحق في ظروف عمل عادلة ومرضية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة آليات تحسين أساليب عملها بحيث تتمكن من النظر في عدد أكبر من التقارير في كل دورة لتقليص كمية التقارير قيد الاستعراض المتراكمة. وفي دورتها السابعة الأربعين، المعقودة في الفترة من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، أنجزت اللجنة القراءة الأولى لمشروع نظامها الداخلي المتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد، واعتمدت تقريرها السنوي، واتخذت قرارا بشأن أساليب عملها، وأدخلت طريقة عمل ”جديدة“ تتمثل في النظر في التقارير الدورية خلال دورتين فقط وذلك اعتبارا من دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على أساس مؤقت. كما عقدت اللجنة اجتماع المائدة المستديرة السنوي مع لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
	4 - وعقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورتها التاسعة والسبعين في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2011، ودورتها الثمانين في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012. وأصدرت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، بيانين بموجب إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والعمل العاجل فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. واعتمدت التوصية العامة رقم 34 المتعلقة بالتمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وبيانا بشأن إحياء الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف (78 دولة طرفا، بما في ذلك 3 اجتماعات في نيويورك من خلال التداول بالفيديو)، واجتماعات غير رسمية مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية. وفي دورتها الثمانين، باشرت اللجنة استعراض إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والعمل العاجل بهدف تحسينها. وأجرت أيضا مناقشة أولية بشأن المناقشة المواضيعية المتعلقة بخطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وعينت مقررين سوف يساعدانها على تحديد برنامج عمل لهذه المناقشة التي ستجرى في دورتها الحادية والثمانين في آب/أغسطس 2012. وعلاوة على ذلك، وجهت اللجنة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أشارت فيها إلى اقتراح لإنشاء فريق عامل مشترك بين اللجان بشأن البلاغات الفردية. وترى اللجنة أنّ مثل هذا الإجراء سيضمن اتساق الاجتهاد من قبل مختلف هيئات المعاهدات ويعزز عدم قابلية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتجزئة، من خلال ضمان اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان كافة.
	5 - وعقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتها السابعة والأربعين في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وخلال الدورة، بثت منظمات غير حكومية على الويب وقائع ست من أصل تسع عمليات استعراض لتقارير الدول الأطراف. وأرجأت اللجنة النظر في أحد التقارير إلى الدورة التالية نظرا لغياب الحكومة المعنية وقتَ النظر في التقرير، إذ تعذر على هذه الحكومة إرسال وفد إلى دورة اللجنة. وبالمقابل، ترددت اللجنة في قرارها أن ترجئ، من دورتها الثامنة والأربعين إلى دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، النظر في سؤال طرحته دولة طرف عن كيفية استجابة اللجنة بطريقة متسقة إلى طلبات التأجيل. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة طلبا استثنائيا إلى دولة طرف التمست فيه أن تقدم تلك الدولة تقريرا خاصا عن الأحداث التي تقع على أراضيها، بما في ذلك التدابير الكفيلة بمنع انتهاك الاتفاقية. وأجرت اللجنة أيضا للجهات المعنية مشاورة عامة بشأن مشروع تعليقها العام على المادة 14 (الجبر والتعويض ورد الاعتبار لضحايا التعذيب) استقطبت عددا كبيرا من المشاركين. وفي إطار تعزيز هيئات المعاهدات، واصلت اللجنة، في ضوء نجاحها، سياستها المتمثلة في اعتماد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (إجراء تقديم التقارير الاختياري). وفي إطار إجراء الشكاوى الفردية، استجابت اللجنة لطلب إجراء مرافعة شفوية بشأن الأسس الموضوعية لقضية معينة، الأمر الذي يشكل خطوة استثنائية.
	6 - وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها السابعة والخمسين في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 17 حزيران/يونيه 2011. وواصلت اللجنة مناقشاتها على هيئة أفرقة عاملة معنية بإعداد التعليق العام المتعلق بمصلحة الطفل العليا (المادة 3، الفقرة (1))، والتعليق العام المتعلق بالحق في الصحة (المادة 24)، والتعليق العام المشترك/التوصية العامة المشتركة بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة؛ وبالنظر في التعليق العام المتعلق بقطاع الأعمال وحقوق الطفل، والتعليق العام المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون (المادة 31).
	7 - وعقدت اللجنة دورتها الثامنة والخمسين في الفترة من 19 أيلول/سبتمبر إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وواصلت المناقشات المتصلة بمشروع تعليقها العام المتعلق بمصلحة الطفل العليا. كما عقدت الأفرقة العاملة المواضيعية التابعة للجنة عددا من الاجتماعات لوضع تعليقات عامة بشأن الحق في الصحة، وقطاع الأعمال التجارية، وحقوق الطفل، والحق في مزاولة الألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت اللجنة مناقشة عامة مكرسة للأطفال أبناء المساجين دامت يوما. وقبل الدورة، عقدت اللجنة في 16 أيلول/سبتمبر 2011، مع لجنة الحقوقيين الدولية، اجتماع خبراء يشأن مسألة حقوق الطفل في ما يتصل بقطاع الأعمال.
	8 - وعقدت اللجنة دورتها التاسعة والخمسين في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012. ووافقت اللجنة بالإجماع خلال الدورة على إقرار الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني، المتعلقة بتعزيز نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وكانت اللجنة أول هيئة منشأة بموجب معاهدة تقر هذه الوثيقة بكامل أعضائها. كما أطلعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجنة على اقتراح بوضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير يستند إلى التقارير التي استحق تاريخ تقديمها (بدلا من التقارير المقدمة)، حسبما يرد مفصلا في تقرير الأمين العام لعام 2011 المقدم إلى الجمعية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت اللجنة المناقشات بشأن تطوير نظامها الداخلي المتصل بالبروتوكول الاختياري الجديد للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. واعتمدت أيضا تقرير وتوصيات اليوم المكرس في عام 2011 للمناقشة العامة لموضوع الأطفال أبناء المساجين. وناقشت اللجنة أيضا إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية، فضلا عن مشاركة الأطفال في عمل ودورات اللجنة.
	9 - وعقدت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين دورتها الرابعة عشرة في الفترة من 4 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2011، ودورتها الخامسة عشرة في الفترة من 12 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2011. وأصدرت اللجنة في دورتها الرابعة عشرة بيانا عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ليبيا. وأُطلعت اللجنة على قيام مكتب المفوضية في بروكسل بنشر وتعميم تعليق اللجنة العام رقم 1 المتعلق بعاملات المنازل المهاجرات وبخطة العمل المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين. وأُطلعت اللجنة أيضا، في إطار مناقشة أساليب عملها، على الخيارات المتاحة لتعزيز عملية تقديم التقارير. وخلال دورتها الخامسة عشرة، أعرب أعضاء اللجنة عن وجهات نظرهم بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وأطلع كل منهم الآخرين على ما قام به من أنشطة منذ الدورة السابقة لتشجيع التصديق على الاتفاقية. وكرست اللجنة يوم 19 أيلول/سبتمبر 2011 لمناقشة عامة بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم.
	10 - وعقدت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دورتها الخامسة في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2011، ودورتها السادسة في الفترة من 19 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2011. واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة مبادئها التوجيهية بشأن البلاغات الفردية وأساليب عملها. وأُطلعت على الآثار المترتبة على تصديق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2010. وحضرت اللجنة أيضا مع اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين اجتماعا مشتركا بين اللجان لمناقشة عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وفي دورتها السادسة، استمعت اللجنة إلى إحاطة عن آخر اجتماع مشترك بين اللجان واجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة توصياتهم. كما أطلعها رئيس شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية على عملية تعزيز هيئات المعاهدات.
	11 - وعقدت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري دورتها الأولى في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ودورتها الثانية في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس 2012. وأجرت اللجنة في دورتها الأولى انتخابات سلسة لأعضاء المكتب ونظمت نفسها في أفرقة عاملة ومنظومات من المقررين. واعتمدت نظامها الداخلي المؤقت وعينت مقررا خاصا ونائبا له ومقررا بديلا للرد على الطلبات والبلاغات العاجلة بين الدورات. وقررت وضع مبادئ توجيهية بشأن تقديم التقارير والإجراءات العاجلة والبلاغات الفردية من قبل الأفرقة العاملة للدورة المقبلة. وفي دورتها الثانية التي شملت مناقشة موضوعية عن النساء والأطفال وحالات الاختفاء القسري، أجرت اللجنة حوارا مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو المهتمة بتلك الاتفاقية، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتحدث رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، عثمان الحجي، عن ولاية الفريق العامل والعمل الذي يضطلع به والذي يشمل حوالى 000 40 من حالات الاختفاء القسري التي لا تزال بدون حل. واجتمعت اللجنة أيضا مع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
	باء - الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان
	12 - عقد الاجتماع الثالث والعشرون لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في جنيف في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2011، عملا بقرار الجمعية العامة 57/202. ونظر الرؤساء في متابعة توصيات الاجتماع الثاني والعشرين واستعرضوا التطورات المتعلقة بعمل هيئات المعاهدات. وناقشوا خبرات أعضاء هيئات المعاهدات واستقلاليتهم، فضلا عن سبل تعزيز الاجتماع السنوي للرؤساء. وعقدوا اجتماعا غير رسمي مع الدول الأطراف واعتمدوا توصيات. ونظر الرؤساء في تقرير الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011. ويرد تقرير الرؤساء، بما في ذلك توصيات الرؤساء، وكذلك التقارير عن الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان التي قدمها الأمين العام بشأن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان (A/66/175).
	13 - وشملت بعض القرارات والتوصيات ذات الصلة التي اتخذها الرؤساء تعزيز وتقوية خبرات واستقلالية أعضاء هيئات المعاهدات وتعزيز اجتماعات الرؤساء. وأكد الرؤساء توصيتهم المتعلقة بمسألة كفالة تعزيز الاستقلالية والتفرغ والكفاءة في سياق انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وشروط تعيينهم. وأيد الرؤساء الاقتراح بإعداد وثيقة توفر التوجيه بشأن الأهلية والاستقلالية، وطلبوا من الأمانة إعداد مشروع ورقة عمل في هذا الصدد. وأكد الرؤساء مجددا على الفقرة 17 من بيان بوزنان. وبينما أُشير إلى وجوب احترام استقلال وخصوصية هيئات المعاهدات، فقد جرى التسليم بالدور القيادي الذي يقوم به رؤساء الهيئات أثناء الفترة التي تتخلل الدورات في تيسير تنسيق الأنشطة المشتركة والتمثيل، من قبيل النظر في البيانات المشتركة واعتمادها. وجرت التوصية بأن يعتمد الرؤساء تدابير بشأن أساليب العمل والمسائل الإجرائية التي تشترك فيها كل لجان نظام هيئات المعاهدات والتي سبق مناقشتها داخل كل لجنة. كما أوصى الرؤساء بأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تنسحب إحدى اللجان منها لاحقا.
	14 - وكرر الرؤساء أيضا تأكيد توصيتهم بأن يعقد اجتماع الرؤساء مرة كل سنتين في مناطق مختلفة، وذلك بهدف زيادة تمكين جميع المعنيين المشاركين في عملية التنفيذ من الوصول إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وقرروا أيضا أن يركزوا في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي سيعقد في المنطقة الأفريقية في عام 2012، على: (أ) مشروع ورقة العمل المتعلقة بتحسين وتعزيز خبرة أعضاء هيئات المعاهدات واستقلاليتهم؛ (ب) والأنشطة المشتركة التي يمكن أن تقوم بها هيئات المعاهدات، بما في ذلك البيانات المشتركة والتعليقات العامة/التوصيات؛ (ج) وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يتضمن شتى المقترحات الناجمة عن العملية التشاورية لهيئات المعاهدات.
	15 - بالإضافة إلى ذلك، نظر الرؤساء في جدول موحد لتنفيذ التوصيات التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين اللجان منذ دورته الأولى، وأعربوا عن قلقهم إزاء قلة عدد ما جرى تنفيذه من توصيات، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصيات المتصلة بمواءمة أساليب العمل.
	16 - واتفق الرؤساء أيضا على ضرورة إلغاء الاجتماع المشترك بين اللجان بشكله الحالي وتحويله، مثلا، إلى أفرقة عاملة مواضيعية مخصصة تنشأ بناء على طلب الرؤساء. واعتمد الرؤساء أيضا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور الإعلان بشأن الحق في التنمية. وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء مذكرة وكيل الأمين العام لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2011 بشأن التنفيذ الصارم للحدود الموضوعة لعدد كلمات وثائق الهيئات التداولية، وطلبوا إلى رئيس الاجتماع الثالث والعشرين أن يوجه رسالة إلى وكيل الأمين العام لاستيضاح الأمر.
	17 - وعُقد الاجتماع الثاني والعشرون المشترك بين اللجان في جنيف من 27 إلى 29 حزيران/يونيه. وقرر المشاركون إحالة نقاط الاتفاق إلى الرؤساء في اجتماعهم الثالث والعشرين لمناقشتها وإقرارها. وفي ما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية في الاتفاق:
	(أ) هيكل الحوار مع الدول الأطراف - أوصى المشاركون بأن تقوم كل لجنة بإعداد مبادئ توجيهية مكتوبة لحوارها مع الدول الأطراف في سياق عملية تقديم التقارير. وأوصوا أيضا بترجمة المبادئ التوجيهية إلى لغات عمل اللجنة المعنية وإحالتها إلى الدولة الطرف قيد الاستعراض قبل النظر في تقريرها. وأوصى المشاركون بأن يقتصر الحوار مع الدولة الطرف، كقاعدة عامة، على جلستين، إلا في حالة التقارير الأولية؛
	(ب) البيانات الافتتاحية - أوصى المشاركون بأن لا تخصص كل هيئة من هيئات المعاهدات أكثر من 30 دقيقة للبيانات الافتتاحية للدول الأطراف؛
	(ج) تنظيم الوقت - شجع المشاركون رؤساء هيئات المعاهدات على ممارسة سلطتهم في قيادة الحوار بصورة فعالة لضمان التبادل المتوازن بين أعضاء هيئة المعاهدات ووفد الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، شجع المشاركون مختلف هيئات المعاهدات على تطبيق حدود زمنية على مداخلات أعضائها، وكذلك لرد الدول الأطراف على الأسئلة؛
	(د) فرق العمل القطرية - كرر المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات على النحو الواجب في فكرة إنشاء فرق عمل قطرية، فضلا عن مقرر قطري، للنظر في تقارير الدول الأطراف، وأوصوا كذلك بأن يسهم المقررون القطريون و/أو فرق العمل القطرية، حسب الاقتضاء، إسهاما متزايدا في التحضير للحوار مع الدول الأطراف؛
	(هـ) الملاحظات الختامية - في ما يتعلق بالتقارير الدورية، أبرز المشاركون أن الشواغل والتوصيات السابقة ينبغي أن تشكل نقطة الانطلاق للملاحظات الختامية الجديدة لضمان إجراء تقييم واضح للتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق. وشجع المشاركون أيضا هيئات المعاهدات على وضع توصيات مركزة، والحد من طول الفقرات، وعدد الفقرات الفرعية عن طريق التركيز على المجالات الرئيسية المثيرة للقلق، واستعمال العناوين المواضيعية في الحالات التي يكون فيها ذلك مناسبا، واستخدام شكل واضح؛
	(و) دعيت هيئات المعاهدات إلى وضع استراتيجية موحدة لضمان المشاركة النشطة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل مراحل عملية إعداد التقارير؛
	(ز) اتفق المشاركون أيضا على أنه ينبغي لهيئات المعاهدات دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية: ’1‘ التشجيع على قيام الدولة الطرف بنشر المعلومات عن الملاحظات الختامية إلى جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، ودعم توعية الجمهور بها؛ ’2‘ دعم واستضافة اجتماعات متابعة للملاحظات الختامية بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين؛ ’3‘ تقديم المشورة إلى الدول الأطراف بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتنفيذ الفعال للملاحظات الختامية؛ ’4‘ التواصل مع أعضاء البرلمانات والوزارات وغيرها من السلطات الحكومية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات؛
	(ح) تم الاتفاق أيضا على أنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تشجع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية على دعم بناء قدرات المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة بشأن عملية تقديم التقارير، وأن يعتمد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بيانا بشأن تواصل هيئات المعاهدات مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛
	(ط) في ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، أيد المشاركون أيضا التوصيات الواردة في سياق مشاورات المجتمع المدني التي تشير إلى أن الأداء الفعال لنظام هيئات المعاهدات يتطلب أن تكون لدى الجهات الفاعلة من المجتمع المدني القدرة على الوصول والمشاركة في جميع مراحل دورة إعداد وتقديم التقارير المتعلقة بالمعاهدات. وأوصى المشاركون بأن يعتمد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بيانا بشأن تواصل هيئات المعاهدات مع المنظمات غير الحكومية؛
	(ي) أوصى المشاركون بأن تدعو فرادى هيئات المعاهدات المنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير منسقة وذات تركيز أكبر إلى هيئات المعاهدات وتنظيم مداخلاتها على نحو أكثر تنسيقاً؛
	(ك) أوصى المشاركون بأن تتناول هيئات المعاهدات مسألة التهديدات أو الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان أو أي شخص آخر أو منظمة أخرى تتواصل مع هيئات المعاهدات في جميع مراحل عملية إعداد التقارير وتقديمها، بما في ذلك في سياق البلاغات الفردية والاستفسارات والزيارات؛
	(ل) كرر المشاركون توصياتهم بشأن بث وقائع دورات هيئات المعاهدات على شبكة الإنترنت. إذ إن بث وقائع الدورات على شبكة الإنترنت من شأنه أن يمكّن أصحاب المصلحة، ولا سيما على الصعيد الوطني، من متابعة العملية؛
	(م) كرر المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تيسير مشاركة المجتمع المدني في أعمال هيئات المعاهدات، بوسائل منها جعل تقويمها الرئيسي أيسر استعمالا. وأوصوا أيضا بأن تعد جميع هيئات المعاهدات مذكرة إعلامية لنشرها في الصفحات الإلكترونية ذات الصلة تتضمن معلومات عن طرائق التواصل مع شتى الأطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك المواعيد النهائية لتقديم المعلومات في الدورات واجتماعات الأفرقة العاملة السابقة للدورات؛
	(ن) وأعاد المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تُصاغ تقارير الدول الأطراف صياغة واضحة ودقيقة، وكرروا تأكيد الحدود الموضوعة لعدد صفحات تقارير الدول الأطراف (60 صفحة للوثائق الأولية الخاصة بفرادى المعاهدات و 40 صفحة للتقارير الدورية اللاحقة).
	18 - وتضمن تقرير الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان أيضا معلومات عن الاجتماع المشترك للمشاركين في الاجتماع الثامن عشر للمقررين/الممثلين الخاصين والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة المعنية بالإجراءات الخاصة مع رؤساء وأعضاء هيئات المعاهدات. ولاحظ المشاركون وجود أمثلة عديدة من الممارسات الجيدة للتعاون بين هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة التي تجري حاليا بالفعل، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة وتبادل خطط عمل هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مقدماً؛ وإيراد إحالات مرجعية إلى توصيات كل منها إلى الآخر؛ ودعوة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هيئات المعاهدات إلى تقديم تعليقات بشأن المبادئ التوجيهية والدراسات التي يعدونها وإلى المشاركة في مشاورات الخبراء، واعتبر من الممارسات الجيدة أيضا ما تجريه هيئات المعاهدات من تشاور مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات بشأن التعليقات العامة. وفي ما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية في الاتفاق:
	(أ) أوصى المشاركون بأن يكون الاجتماع المشترك المقبل أكثر تركيزاً على المسائل الجوهرية وأن يركز على مواضيع محددة، يتفق عليها الرئيسان قبل الاجتماع؛
	(ب) أشاد المشاركون بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما أعدته من تجميع للممارسات الجيدة بشأن التعاون بين هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وأوصوا بأن يتضمن أمثلة إضافية عن الممارسات الجيدة، وتوضع في صيغتها النهائية وتُعلن للعامة، وتُحدّث بانتظام؛
	(ج) أوصى المشاركون بإضفاء طابع منهجي على التواصل وتحسين تنظيمه، وإنشاء آلية لزيادة الاتصال وتدفق المعلومات، وتنسيق أنشطة المتابعة، وإبلاغ أعضاء هيئات المعاهدات بوجود خبراء الإجراءات الخاصة في جنيف أثناء دورتهم، والعكس بالعكس، بالإضافة إلى البلدان قيد النظر والمناقشات الموضوعية؛
	(د) لزيادة توافر المعلومات الجماعية الصادرة عن هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وسهولة الاطلاع عليها، أوصى المشاركون بالتشجيع على زيادة استعمال المؤشر العالمي لحقوق الإنسان؛
	(هـ) اتفق المشاركون أيضا على أنه بإمكان المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات تيسير تنفيذ توصياتهم بكفالة أن تكون تلك التوصيات محددة وقابلة للقياس وممكنة التنفيذ ومعقولة ومحددة زمنيا.
	جيم - تعزيز هيئات المعاهدات
	19 - أعطت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إشارة الانطلاق لعملية تعزيز هيئات المعاهدات قبل سنتين تقريبا من الآن عندما دعت جميع الأطراف المعنية للشروع في عملية تفكير بشأن سبل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وهذه العملية مفتوحة لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء هيئات المعاهدات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والدول الأطراف. وعملية التشاور عملية متعددة القنوات ومرنة وتشمل اجتماعات رسمية، من بينها الاجتماعات المشتركة بين اللجان، واجتماعات رؤساء اللجان؛ والمشاورات والاجتماعات غير الرسمية؛ والمذكرات الخطية؛ وقائمة المقترحات المستجدة ومنتدى أعضاء هيئات المعاهدات على الإنترنت.
	20 - وباستثناء المشاورات مع الدول الأطراف في مدينة سيون، التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في أيار/مايو 2011، قام شركاء خارجيون بإجراء واستضافة جميع المشاورات الأخرى، مثل المؤسسات الأكاديمية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بدعم من حكوماتها. وسعت مفوضية حقوق الإنسان، قدر الإمكان، إلى ضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية بالقدر الكافي. وبالفعل، كان أعضاء هيئات المعاهدات ممثلين في جُل المشاورات. كما سعت المفوضية لإطلاع الدول الأطراف على المستجدات باستمرار ولالتماس آرائها في جنيف ونيويورك على حد السواء، وكذلك خلال الإحاطات غير الرسمية مع المجموعات الإقليمية. وتقر المفوضية بأن دور الدول في هذه العملية دور أساسي. وقد شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على هذه النقطة أثناء الإحاطة التي قدمتها إلى الدول الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	21 - وبعد إجراء هذه المشاورات، اعتمد أعضاء هيئات المعاهدات (في دبلن الأول والثاني وبوزنان) والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (في مراكش) والمنظمات غير الحكومية (في سول وبريتوريا) العديد من البيانات. وإضافة إلى ذلك، وعقب المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع الدول الأطراف في مدينة سيون، أُعِدَّ تقرير يعكس تنوع وجهات نظر وتطلعات الدول الأطراف الحاضرة. كما أدت مشاورات أخرى أجراها أكاديميون (في لوتسرن) وكيانات الأمم المتحدة (في جنيف) وبشأن عرائض هيئات المعاهدات (في جنيف) إلى إعداد تقارير أيضا. وتم تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف الاجتماعات والمشاورات إلى جانب الإسهامات الأخرى التي قدمتها الأطراف المعنية في قائمة غير شاملة بالمقترحات المستجدة، تعكس طبيعة هذه العملية المتعددة الأطراف. وفي هذه المرحلة من العملية، تطلب مفوضية حقوق الإنسان من جميع هيئات المعاهدات التفكير في هذه المقترحات لتحديد أفضل المقترحات التي من شأنها أن تحقق أهداف هذه العملية الشاملة.
	22 - واطّلعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين، على آخر المستجدات المتصلة بعملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وقُدمت إحاطة أيضا بشأن قائمة المسائل المطروحة قبل إعداد التقارير، تلتها مناقشة في إطار جلسة عامة بشأن صلتها بالأعمال التي تقوم بها اللجنة. وتطرقت التعليقات التي أبدتها اللجنة، على سبيل المثال، إلى خصوصية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مقارنة بغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وإلى توافق هذا الإجراء مع التزامات الدول الأطراف بتقديم تقارير على النحو الوارد في الاتفاقية. وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن اهتمامهم بهذا الإجراء الجديد، وعلّقوا على أن اللجنة قد نظرت بالفعل في تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف في حالة عدم وجود تقارير، وأن هذا الإجراء الجديد لتقديم تقارير سيكون مماثلا إلى حد ما.
	23 - وفي الدورة الحادية والخمسين للجنة، قُدِّمت إحاطة إلى اللجنة عن اجتماع دبلن الثاني والمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع الدول الأطراف في جنيف في شباط/فبراير 2012. كما أُطلعت اللجنة على مفهوم الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وأُطلع جميع أعضاء اللجنة على الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني قبل انعقاد الدورة، كما عُممت خلال الدورة، بما في ذلك القائمة المحدثة بالمقترحات المستجدة الموجَّهَة تباعا إلى هيئات المعاهدات والدول ومفوضية حقوق الإنسان.
	24 - وفي 7 و 8 شباط/فبراير 2012، أجرت مفوضية حقوق الإنسان مشاورات بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات وذلك بناء على طلب عدد كبير من الدول. وعُقد اجتماع آخر في 2 و 3 نيسان/أبريل 2012 في نيويورك، كان بمثابة المرحلة النهائية من عملية التفكير بشأن تعزيز هيئات المعاهدات التي أطلقتها ويسرتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ودار تناولها في كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وسهّلت هذه المشاوراتُ المناقشات التي دارت بين الدول الأطراف، وقد شملت مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الصلة، ومن بينها توفير الموارد لنظام هيئات المعاهدات والتدابير التي يتعين اتخاذها لزيادة فعالية نظام هيئات المعاهدات واتساقه وإصلاحه. وأشار المشاركون إلى نمو النظام وإلى التأخر في النظر في تقارير الدول الأطراف رغم أن 33 في المائة من الدول تتقيد بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير. وشملت المسائل الأخرى التي جرت مناقشتها الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، والتدابير المتصلة بخفض التكاليف، وتعزيز عضوية هيئات المعاهدات، وتعزيز التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف والحوار البنّاء، وترشيد أساليب العمل على كامل نطاق نظام هيئات المعاهدات. وكان الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير من الأفكار الرئيسية التي أثارت الاهتمام وهو يرتكز على مفهوم إنشاء جدول زمني يضمن امتثال الدول للالتزام بتقديم التقارير والقدرة على تحديد مواعيدها. وعموما، أيدت معظم الدول هذا الجدول الزمني. وإن كان لدى أغلبها بعض التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بالعناصر التي ستتطلب موارد إضافية. ورأى العديد من الدول أيضا أنه يمكن تحقيق المزيد من الوفورات الجدية في التكاليف (من خلال التقيد الصارم بالحد المقرر لعدد الصفحات، والاستعاضة عن المحاضر الموجزة بمنشورات مفهرسة على شبكة الإنترنت، وخفض لغات عمل اللجان التي تستوجب الترجمة الكتابية والشفوية وما إلى ذلك)، وألحت بعض الدول على هذه المسألة. واعترض عدد صغير من الدول على أحد الشروط المسبقة للجدول الزمني المتمثل في الفحص الإلزامي لكل دولة طرف، حتى عندما لا يرد تقرير رغم إشعار مسبق من فترة طويلة. وتضمنت النقاط الرئيسية التي جرت مناقشتها ما يلي:
	(أ) الاعتراف بأن نظام هيئات المعاهدات قد بلغ حدوده القصوى فيما يتعلق بالموارد، وأنه يجب إيجاد حلول على المدى الطويل في إطار هذه العملية المشتركة بين الحكومات؛
	(ب) اعتراف العديد من الدول بأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيشكل ركيزة للمناقشة التي ستدور في إطار هذه العملية المشتركة بين الحكومات والتي ينبغي أن تكون مفتوحة لجميع الأطراف المعنية؛
	(ج) الرغبة التي أعربت عنها بعض الدول بأن لا يكون التقرير مجرد حصيلة مجمَّعة، بل أن يتضمن مجموعة من المقترحات وأن يعكس الطابع المتعدد الأطراف لهذه العملية من خلال توجيه توصيات إلى مختلف أصحاب المصلحة المعنيين؛
	(د) الطلب بأن تخضع تكلفة جميع المقترحات الواردة في تقرير المفوضة السامية إلى تقييم مناسب؛
	(هـ) التأييد الذي أعرب عنه العديد من الدول لفرض قيود صارمة على عدد صفحات التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، وفي المقابل ينبغي أن تكون الملاحظات الختامية أقصر وأكثر تركيزا وينبغي أن تكون قوائم المسائل المتناوَلَة قبل تقديم التقارير أقصر؛
	(و) خفض عدد لغات العمل المستخدَمة في مختلف اللجان وترجمة المحاضر الموجزة إلى لغتين كحد أقصى؛
	(ز) تأييد كبير لقائمة المسائل المتناوَلَة قبل تقديم التقارير مع الحصول على موافقة مسبقة من الدولة المعنية؛
	(ح) الأمل الذي أعرب عنه العديد من الدول بأن تركز هيئات المعاهدات على ما يسمى بالأنشطة ”الأساسية“، التي ترى أنها تتمثل في دراسة التقارير والبلاغات الفردية التي تقدمها الدول الأطراف؛
	(ط) التأييد الكبير للبث الشبكي والتداول بالفيديو، وذلك من خلال الدعم الذي تقدمه أفرقة الأمم المتحدة القطرية عبر توفير المرافق التقنية بالنسبة للدول التي لديها إمكانات مالية وتقنية محدودة؛
	(ي) الطلب الذي قدمه عدد قليل من الدول بأن تبلور الدول مدونة قواعد سلوك للخبراء العاملين في هيئات المعاهدات، بينما شددت دول أخرى على أن المفاوضات الجارية في سياق العملية المشتركة بين الحكومات ينبغي أن تراعي الرغبة في تعزيز هيئات المعاهدات مع الحفاظ على استقلاليتها، وأن هذه المدونة غير مقبولة؛
	(ك) الاهتمام الذي أبدته العديد من الدول بمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات الذي سيُناقش أثناء اجتماع رؤساء اللجان المقبل. إلا أن غالبية الدول شددت على أنه لا يجوز أن تقوم هيئات المعاهدات بصياغة مبادئ توجيهية بشأن أهلية الترشح لعضوية هيئات المعاهدات لأنه لا خلاف في أن هذه المسألة من صلاحيات الدول؛
	(ل) تأييد العديد من الدول لعملية ترشيح وانتخاب شفافة يجسدها تبادل الممارسات الجيدة؛
	(م) تأييد العديد من الدول لطرح أسئلة ينبغي إرسالها قبل إجراء الحوار البنّاء.
	دال - مجلس الأمن
	25 - اتخذ مجلس الأمن القرار 2033 (2012) بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لصون السلام والأمن الدوليين الذي أكد فيه المجلس مجددا أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في مجال الوساطة ومنع نشوب النزاع وفي التسوية السلمية للنزاع وجهود بناء السلام وأعاد أيضا تأكيد أهمية منع وقوع أعمال العنف الجنسي والحماية منها. وشدد المجلس أيضا على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على كفالــة إشراك المرأة على نحـو كامل وإدماج المنظورات الجنسانيـــة بشكل تام في جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن التي تبذلها المنظمتان، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات اللازمة.
	26 - وفي قرار مجلس الأمن 1983 (2011) بشأن صون السلام والأمن الدوليين، أعرب المجلس عن بالغ القلق الذي يساوره لأنه خلال السنوات الثلاثين التي انقضت منذ بداية وباء فيروس نقص المناعة البشرية، أصيب أكثر من 60 مليون شخص بالعدوى، ولقي أكثر من 25 مليون شخص حتفهم، وتيتّم أكثر من 16 مليون طفل بسبب الإيدز. وأكد المجلس من جديد التزامه بالتنفيذ المستمر والكامل، وبطريقة متكاملة، لجميع قراراته ذات الصلة، بما فيها قراراته 1308 (2000)، و 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، 1889 (2009)، و 1894 (2009)، و 1960 (2010) وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة. وأقر المجلس كذلك بأن ظروف العنف وعدم الاستقرار في حالات النـزاع وما بعد النـزاع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وباء فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال جملة أمور، منها التحركات الواسعة للناس، وتفشي انعدام اليقين بشأن الأوضاع، والعنف الجنسي المتصل بالنـزاع، وتدني فرص الحصول على الرعاية الطبية. وسلّم المجلس أيضا بأن النساء والفتيات يتأثرن بصفة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية وشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنـزاع والعنف المرتكب على أساس نوع الجنس، ومن أجل تمكين المرأة، في محاولة للحد من مخاطر تعرضها لفيروس نقص المناعة البشرية، والحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مباشرة من الأم إلى الطفل في حالات النـزاع وما بعد النزاع.
	27 - وفي القرار نفسه، لاحظ مجلس الأمن أيضا أن العبء غير المتناسب الذي يلقيه فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على كاهل النساء هو واحد من العقبات والتحديات المستمرة التي تعوق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، على دعم تنمية وتعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية وشبكات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة المستدامة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرات به في حالات النـزاع وما بعد النـزاع. وطلب المجلس كذلك إلى الأمين العام أن ينظر في الاحتياجات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص المصابين بالفيروس أو المتأثرين به، والمعرضين للإصابة به، بمن فيهم النساء والفتيات، وذلك في سياق أنشطته المتصلة بمنع النـزاعات وحلها، وصون السلام والأمن الدوليين، ومنع العنف الجنسي المتصل بالنـزاع والتصدي له، وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع. وأخيرا، طلب المجلس إلى الأمين العام مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين في بعثات الأمم المتحدة.
	28 - كما اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات التي تخص بلدانا محددة والتي تشمل الإشارة، في جملة أمور، إلى المساواة بين الجنسين؛ والتمييز القائم على نوع الجنس؛ والعنف الجنسي والجنساني، والإفلات من العقاب؛ والعدالة وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة والطفل.  انظر على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن 2036 (2012) بشأن الحالة في الصومال؛ و 2037 (2012) بشأن الحالة في تيمور - ليشتي؛ و 2040 (2012) بشأن الحالة في ليبيا؛ و 2041 (2012) بشأن الحالة في أفغانستان.
	29 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، أصدر مجلس الأمن ”التقرير الشامل الثاني عن المرأة والسلام والأمن“ الذي ضمّنه تقييما لأثر جدول أعمال الأمم المتحدة الشامل المتصل بالمرأة والسلام والأمن أو بجدول أعمال القرار 1325. ويتناول التقرير حالة الآليات التي يجري إعدادها (مثل رصد التحليلات وترتيبات الإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات) ومسألة إدراج جدول الأعمال المتصل بالمرأة والسلام والأمن في أعمال المجلس بشكل عام.
	هاء - الجمعية العامة
	30 - اعتمدت الجمعية العامة أيضا عددا من القرارات المتعلقة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 
	31 - ففي قرارها 66/216 بشأن دور المرأة في التنمية، أكدت الجمعية العامة مجددا إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وكذلك الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة. وأعادت الجمعية تأكيد أن تنفيذ هذه الالتزامات على نحو تام وفعال وعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وإذ رحبت بالتفعيل الكامل لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في 1 كانون الثاني/يناير 2011، أشارت إلى أن إنشاءها وسير عملها ينبغي أن يؤديا إلى زيادة فعالية التنسيق والاتساق فيما يتعلق بالمنظور الجنساني، وتعميم مراعاته في منظومة الأمم المتحدة. 
	32 - وحثت الجمعية العامة الدول الأعضاء، في جملة أمور، على الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة نظرا لأثره المضاعف، وأن تكفل تماشي خطط عملها الوطنية مع المساواة بين الجنسين واستراتيجيات التنمية الوطنية، وأن تشجع الرجال والفتيان على الانخراط في تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، دعت الجمعية العامة منظومة الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع المنهجيات والأدوات والنهوض بعملية بناء وتقييم القدرات. وعلاوة على ذلك، أعربت الجمعية العامة عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، وكررت تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وسلمت بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام. وسلمت أيضا بأن ما تعانيه المرأة من فقر وعدم تمكين سياسي واجتماعي واقتصادي، وكذلك ما تتعرض له من تهميش، قد ينتج عن استبعادها من السياسات الاجتماعية ومن منافع التنمية المستدامة، ومن شأنه أن يزيد من تعرضها لخطر العنف. وزيادة على ذلك، أهابت الجمعية بالحكومات تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المنازل، بمن فيهم المهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكريم لهم فيما يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية. 
	33 - وفي قرارها 66/155 بشأن الحق في التنمية، أقرت الجمعية العامة، في جملة أمور، بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في عملية إعمال الحق في التنمية، ولاحظت بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمجتمع المحلي، وتعزيز الحق في التنمية.
	34 - وسلمت الجمعية العامة، في قرارها 66/153 بشأن تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. وأعربت الجمعية أيضا عن القلق إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ولاحظت أن الوضع القائم يميل إلى المساس بانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية، ولا سيما مجموعة الدول الأفريقية، ومجموعة الدول الآسيوية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد، شجعت الجمعية الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنظر في اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المسألة، وأن تتخذها، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص حسب المناطق الجغرافية بغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك، من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. كما طلبت الجمعية إلى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في مضمون القرار، وأن يقدموا، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
	35 - وسلمت الجمعية، في قرارها 66/132 بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، في جملة أمور، بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووفاء الدول الأطراف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز كل منهما الآخر فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي هذا الصدد، رحبت الجمعية بإسهامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، ودعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما أهابت بالدول الأطراف، في جملة أمور، التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية ومراعاة الملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة. وزيادة على ذلك، حثت الجمعية الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على الاتفاقية، وتوخي أكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد في أي تحفظات تبديها، واستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم بهدف سحبها بما يكفل عدم وجود أي تحفظ لا يتسق مع الهدف والقصد من الاتفاقية. ودعت الجمعية الدول الأعضاء التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وأهابت بالدول الأعضاء التي لم توقع البروتوكول الاختياري وتصدق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر في القيام بذلك. وإضافة إلى ذلك، أهابت الجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تواصل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل بوصفه جزءا لا يتجزأ من عملها، وأن تركز في ذلك الصدد تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل. كما حثت الدول على توفير مزيد من التمويل لميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم تبرعات أساسية متعددة السنوات ثابتة ومستدامة يمكن التنبؤ بها، وفقا لما تسمح به الأحكام التشريعية واعتمادات الميزانية، إدراكا منها لأهمية توفير التمويل الكافي لتمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية على وجه السرعة وبفعالية، وإدراكا منها أيضا أن تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها لا تزال تشكل تحديا.
	36 - ورحبت الجمعية العامة، في قرارها 66/131 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بتقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دوراتها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين إلى الثامنة والأربعين. ودعت الجمعية رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار لتبادل الآراء معها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية.
	37 - وأهابت الجمعية العامة، في قرارها 66/130 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية، بجميع الدول أن تلغي القوانين والأنظمة والممارسات التي تحول دون مشاركة المرأة في العملية السياسية أو تقيدها على نحو تمييزي. كما أهابت بها أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تعجل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وأن تعزز وتحمي في جميع الحالات، بما فيها حالات التحول السياسي، حقوق الإنسان المكفولة للمرأة. وأهابت الجمعية أيضا بالدول التي تمر بحالات تحول سياسي أن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل الإصلاح السياسي، من مرحلة البت فيما إذا كان ينبغي الدعوة إلى إدخال إصلاحات في المؤسسات القائمة إلى مراحل البت في تشكيل حكومة انتقالية وصياغة السياسات الحكومية وتحديد وسائل انتخاب حكومات ديمقراطية جديدة.
	38 - وحثت الجمعية العامة، في قرارها 66/129 بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، الدول على أن تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، في إيلاء أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها: مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بطرق منها العمل الإيجابي، ووضع الهياكل الأساسية المستدامة، وتأمين إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة النقية، وتوفير المرافق الصحية، وتعزيز الممارسات الآمنة في الطهي والتدفئة لتحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الريفية. ودعت الجمعية الدول الأعضاء إلى مراعاة التعليقات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقاريرها إلى اللجنة، عند صوغ السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية. وشُجعت الحكومات والمنظمات الدولية أيضا على دمج منظور النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 وفي نتائج هذا المؤتمر.
	39 - وأهابت الجمعية العامة، في قرارها 66/128 بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات، بجميع الحكومات أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا محوره الإنسان، يراعي حقوق الإنسان ونوع الجنس بما يتسق مع الالتزامات والواجبات في مجال حقوق الإنسان المترتبة عليها بموجب صكوك حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى وقاية المهاجرات وحمايتهن من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، كما حثت الحكومات على أن تشجع بقوة جميع الجهات المعنية، وبخاصة القطاع الخاص، على زيادة التركيز على منع العنف ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لهذا الغرض. وأهابت أيضا بالحكومات، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع عقوبات جزائية وجنائية من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعية لنوع الجنس يمكن أن يستفيد منها الضحايا.
	40 - وأخيرا، أحاطت الجمعية علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، المقدم إلى الجمعية العامة في إطار البند المعنون ”النهوض بالمرأة“ (A/66/215).
	واو - مجلس حقوق الإنسان
	41 - في الدورة التاسعة عشرة، أحال الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (A/HRC/19/30-E/CN.6/2012/13)، الذي أعدّ امتثالا لقرار الجمعية العامة 50/166. وأحال الأمين العام أيضا إلى المجلس خطة العمل المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/HRC/19/31-E/CN.6/2012/12). وقدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المجلس دراسة توثق القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية. 
	42 - واتخذ المجلس خلال دورته الثامنة عشرة القرار 18/2 بشأن حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان. وأكد المجلس في القرار من جديد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف والالتزامات المتصلة بتخفيض وفيات الأمومة وتمكين الجميع من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. وأحاط علما بالتجميع التحليلي الذي أعدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بخصوص الممارسات الجيدة أو الفعالة التي تجسد مثالاً على نهج قائم على أساس حقوق الإنسان من أجل التخلص من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها. وبالإضافة إلى ذلك، شجع المجلس على اتخاذ إجراءات على جميع المستويات للتصدي للأسباب الجذرية المترابطة لحالات الوفيات والأمراض النفاسية، مثل الفقر وسوء التغذية والممارسات الضارة، وطلب إلى المفوضة أن تعقد، في حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مع سائر الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، حلقة عمل للخبراء. وينبغي لحلقة العمل، التي من المعتزم أن تكون مفتوحة أيضا من أجل مشاركة الحكومات والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، أن تعد توجيهات تقنية موجزة خاصة بتطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ سياسات وبرامج للحد من حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (انظر A/66/53/Add.1، الفصل الثاني). 
	43 - واتخذ المجلس في نفس الدورة القرار 18/21 بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، معربا عن قلقه لكون المهاجرات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية هن من بين فئات العمال المهاجرين الأشد ضعفاً، حيث يتعرض بعضهن لنمط واسع النطاق من الانتهاكات البدنية والجنسية والنفسية، ولمخاطر تتعلق بالصحة والسلامة، دون حصولهن على معلومات ملائمة بشأن ما يتصل بذلك من مخاطر وتدابير احتياطية. كما أكد من جديد حق جميع المهاجرين في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، وحق جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وعند تحديد حقوقهم والتزاماتهم في أي دعوى مدنية، وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بموجب القانون (المرجع نفسه). وشملت وثائق الدورة تقريرا يتضمن تجميعا تحليليا من إعداد المفوضية بشأن عناصر المبادرات التي تنجح في الحد من حالات الوفيات والأمراض النفاسية من خلال نهج قائم على أساس حقوق الإنسان (A/HRC/18/27 و Corr.1 و Corr.1/Rev.1). 
	44 - واتخذ المجلس، في دورته السابعة عشرة، القرار 17/1 بشأن ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والذي سلّم فيه بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وسلّم فيه كذلك بأن النساء والفتيات الضحايا كثيراً ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز والعنف لأسباب من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والثقافة والديانة والأصل القومي والاجتماعي أو أي وضع آخر، وبأن أشكال التمييز هذه قد تغذي هي نفسها الاتجار بالأشخاص. وطلب المجلس، أثناء تمديده لولاية المقررة الخاصة لمدة ثلاث سنوات، تعاونها الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية مع تجنب الازدواج غير الضروري (انظر A/66/53، الفصل الثالث - ألف). 
	45 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس القرار 17/19 بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وطلب المجلس إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكلف بإجراء دراسة يُنتهى منها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011 وتتضمن توثيقاً للقوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف الموجهة ضد أفراد استناداً إلى توجههم الجنسي وهويتهم الجنسانية، في جميع مناطق العالم، وكيف يمكن استعمال قانون حقوق الإنسان الدولي لإنهاء العنف وما يتصل به من انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى التوجه الجنسي والهوية الجنسانية؛ وقرر أن يعقد حلقة نقاش حول الموضوع خلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس (المرجع نفسه). 
	46 - واتخذ المجلس في دورته السادسة عشرة القرار 16/7 بشأن ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والذي يرحّب فيه المجلس بأعمال المقررة الخاصة وقّرر أن يمدد ولايتها لفترة ثلاث سنوات. وطلب المجلس أيضا اتخاذ إجراءات خاصة، ودعا أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، إلى إيلاء الاهتمام لمسألة منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في مجال عمل كل هيئة منها. وطلب أيضا إلى هذه الهيئات التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في الاضطلاع بولايتها (المرجع نفسه، الفصل الثاني - ألف). 
	ثالثاً - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
	ألف - الفريق العامل المعني بأساليب العمل
	47 - في إطار إشارة اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين إلى رغبتها في تعزيز أساليب عملها ضمن السياق الأوسع لعملية تعزيز هيئات المعاهدات وإشارتها أيضا إلى أن تعزيز وترشيد أساليب عملها سيكونان عملية طويلة الأمد، قررت تحويل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل دائم معني بأساليب العمل. وناقش الفريق العامل مسائل متعلقة بالفريق العامل لما قبل الدورة، والحوار البناء مع الدول الأطراف ودور المقرر القطري. وفي الدورة التاسعة والأربعين، اتفقت اللجنة، لغرض المساعدة في ترتيب أولويات مسائل الحوار البناء وجعل الردود موجزة قدر الإمكان، ألا تحتوي قوائم المسائل على أكثر من 20 سؤالا وألا يحتوي أي سؤال على أكثر من 3 مسائل. وقررت أيضا أنه ينبغي أن تكون الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل من نوع الأسئلة التي تتطلب البحث وليست من نوع الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء. وقررت اللجنة أيضا أن مذكرة الإحالة ينبغي أن تشير إلى أن عدد الصفحات ينبغي ألا يتعدى 25 صفحة وأن المعلومات الواردة في الرد ينبغي ألا تكرر المعلومات التي سبق تقديمها في التقرير. 
	48 - وفي الدورة الخمسين، اتخذت اللجنة مقررين، 50/أولاً و 50/ثانياً، بخصوص تعزيز الحوار البناء مع الدول الأطراف، بما في ذلك إنشاء فرق عمل وتعزيز دور المقرر القطري على التوالي (للاطلاع على نصي المقررين انظر A/67/38). والتقت اللجنة في نفس الدورة مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة أساليب العمل، وبخاصة قائمة المسائل قبل إعداد التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية. وقررت اللجنتان إنشاء فريق عامل مشترك للتعاون في المستقبل. 
	49 - واتفق الفريق العامل المعني بأساليب العمل، في دورته الحادية والخمسين، على مشروع نموذج لتوحيد مذكرات الإحاطة القطرية التي يعدها المقررون القطريون وأيضا لتيسير عملهم في هذا الصدد. وقد تم توزيع مشروع النموذج على اللجنة للتعليق عليه وتقرَّر أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة. وأجرت اللجنة أيضا استعراضا أوليا لاستخدام فرق العمل، وكان الانطباع العام للجنة هو أن فرق العمل أدت إلى نتائج أفضل في تنظيم الوقت خلال الحوارات البناءة. وأثيرت شواغل في ما يتعلق بتغطية جميع مواد الاتفاقية ذات الصلة والوقت المخصص للأسئلة. وقررت اللجنة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة. وبدأت اللجنة كذلك في مناقشات حول فكرة تنظيم غرف متوازية دائمة مرة كل سنة كطريقة لمعالجة التأخير في النظر في تقارير الدول الأطراف، وعبء العمل المتزايد للجنة، وبخاصة في ما يتعلق بطلبات التحقيق بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت اللجنة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة. 
	باء - ملاحظات ختامية
	50 - قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، عن طريق التصويت، أنه يجب أن تتم الإحالات إلى التوصيات العامة في ملاحظاتها الختامية وفي غيرها من نواتج اللجنة بطريقة متسقة وأن يتبع في ذلك الشكل نفسه، وبعبارة أخرى، أن يوضع العنوان، تعقبه السنة، دون ذكر لأي إحالة أو حاشية أو غير ذلك. وقررت اللجنة أيضا تأكيد ممارستها المتمثلة في الإحالة إلى التعليقات التي ترد من الدول الأطراف في ما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة دون استنساخها في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة نشر التعليقات التي ترسلها الدول الأطراف رسميا فيما يتصل بالملاحظات الختامية على الصفحات الشبكية للدورة المعنية والموقع الشبكي للجنة (موقع المفوضية)، بناء على طلب من الدولة الطرف المعنية. وستُنشر هذه التعليقات على النحو الذي ترد به، ولن تُترجم. وسيشار إلى الموقع الشبكي في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة. 
	جيم - المتابعة
	51 - في الدورة الخمسين للجنة، قدمت مقررة المتابعة تقييما لإجراءات المتابعة، وفقا لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين. وقالت المقررة إنه بالنظر إلى فترة السنتين القصيرة نسبيا التي تم خلالها تنفيذ إجراءات المتابعة، توحي المعلومات الواردة في التقارير المقدمة بأن إجراءات المتابعة تحقق هدفها المعلن المتمثل في العمل كأداة لتنفيذ الاتفاقية، وعلى وجه أخص، التوصيات المحددة الواردة في الملاحظات الختامية المنتقاة. ويتبين إذن أن الإجراءات هي إجراءات إبلاغ فعالة بموجب المادة 18 من الاتفاقية التي تمكن اللجنة من رصد التقدم المحرز بين دورات الإبلاغ. وأيدت اللجنة تقييم مقررة المتابعة ووافقت على التوصيات التالية: 
	(أ) ينبغي أن تستمر إجراءات المتابعة المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ 
	(ب) ينبغي الاحتفاظ بولاية السنتين لمقرر المتابعة والمقرر المناوب، وينبغي أن يخضع جميع أعضاء اللجنة للتناوب وأن يشاركوا في تقييم المتابعة؛ 
	(ج) ينبغي الاحتفاظ بمنهجية المتابعة؛ 
	(د) بالإضافة إلى بند مستقل في جدول الأعمال خاص بالمتابعة، والذي يجب أن يستمر، ينبغي تخصيص المزيد من الوقت خلال دورة اللجنة، ويجب تعيين شخص محدد من الموظفين يكلف بإجراءات المتابعة لضمان تقديم الدعم في الوقت المناسب سواء خلال الدورة أو فيما بين الدورات؛ 
	(هـ) ينبغي أن ينجز التقييم المقبل للعملية وأن يُعرض في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	52 - وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة تعيين باربرا بيلي مقررة متابعة جديدة ويوكو هاياشي مقررة مناوبة لمدة سنتين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	دال - الوثائق والترجمة
	53 - أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ترجمات الوثائق اللازمة لأعمال اللجنة. وأثيرت مسائل تتعلق بالردود على قوائم المسائل، والتي تقدمها في كثير من الأحيان الدول الأطراف بعد الموعد النهائي المقرر في نظام التنبؤ الذي تنفذه شعبة إدارة المؤتمرات. وفي ظل هذا النظام، فإن الوثائق المتوقعة والمقدمة في الوقت المحدد لها الأولوية على سائر الوثائق الأخرى المقدمة للترجمة. ولا يمكن ضمان ترجمة الوثائق التي تقدم بعد الموعد النهائي المحدد في التنبؤ. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تلبية الطلبات الخاصة المتعلقة بالترجمات إلا إذا جُعلت جزءاً من التنبؤ لسنة معينة، ومما يتطلب تخطيطا على المدى الطويل من جانب اللجنة، وبخاصة في ما يتعلق بمشاريع توصياتها العامة. 
	54 - وقررت اللجنة أيضا رفع سياسة تزامن التوزيع في ما يتعلق بوثائق اللجنة لأجل غير مسمى، وهو ما أكدته شعبة إدارة المؤتمرات كي يتم تقديم نسخ أصلية إلكترونية من الوثائق إلى أمانة اللجنة عندما تصبح اللغات متاحة، ومع ذلك، سيتواصل التوزيع المتزامن فيما يتعلق بحفظ الوثائق على نظام الوثائق الرسمية وتوزيع النسخ المطبوعة.
	هاء - التوصيات العامة 
	55 - تنص الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتوجه التوصيات العامة عادة إلى الدول الأطراف، أما المقترحات فعادة ما توجه إلى كيانات الأمم المتحدة. وتعد اللجنة توصيات عامة بشأن مواد الاتفاقية أو المواضيع/المسائل ذات الصلة. ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنة أن يجري تناولها في تقارير الدول الأطراف، وتهدف إلى تزويد الدول الأطراف بتوجيهات مفصلة بشأن الالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية والخطوات اللازم اتخاذها للامتثال لها. 
	56 - وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن 28 توصية عامة(). وكانت التوصيات التي اعتمدت في السنوات العشر الأولى للجنة مقتضبة، وتتناول قضايا من قبيل محتوى التقارير، والتحفظات على الاتفاقية، وموارد اللجنة. وقررت اللجنة في دورتها العاشرة، المعقودة في عام 1991، أن تتبع ممارسة إصدار توصيات عامة بشأن أحكام بعينها من الاتفاقية، وبشأن العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع/القضايا ذات الصلة. وكان من المزمع أن تعد الدراسات التفصيلية للمواد أو المواضيع على أساس دراسة اللجنة لتقارير الدول الأطراف والمساهمات الواردة من الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية (انظر A/46/38، الفقرات 369 و 373 و 380-382). وأصدرت اللجنة في أعقاب ذلك المقرر توصيات عامة أكثر تفصيلا وشمولا، زودت الدول الأطراف بتوجيهات واضحة بشأن تطبيق الاتفاقية في حالات معينة. وقد اعتمدت اللجنة توصيات عامة شاملة بشأن العنف ضد المرأة (رقم 19)؛ والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (المواد 9 و 15 و 16) (رقم 21)؛ والمرأة في الحياة العامة (المادتان 7 و 8) (رقم 23)؛ والحصول على الرعاية الصحية (المادة 12) (رقم 24)؛ والتدابير الخاصة المؤقتة (المادة 4، الفقرة 1) (رقم 25)؛ والعاملات المهاجرات (رقم 26)؛ والمسنات (رقم 27)؛ والالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (رقم 28).
	57 - واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة عشرة، عام 1997، عملية من ثلاث مراحل لإعداد التوصيات العامة (A/52/38، الفقرة 480). وتتألف المرحلة الأولى من مناقشة عامة وتبادل عام للآراء بشأن موضوع التوصية العامة المقترحة بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية وجهات أخرى. وهذا الاجتماع مفتوح أمام مشاركة الوكالات المتخصصة، والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، التي تشجَّع على المشاركة في هذه المناقشة وتقديم ورقات معلومات أساسية غير رسمية. وفي المرحلة الثانية، يطلب إلى أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامة، التي تجري مناقشتها في اجتماع لفريق عامل في الدورة التالية للجنة أو في دورة لاحقة. ويمكن أثناء هذه المرحلة توجيه دعوة إلى أهل الرأي للمشاركة في المناقشة. وتتألف المرحلة الثالثة والنهائية من تقديم المشروع المنقح للتوصية العامة لكي تنظر فيه اللجنة وتعتمده. 
	58 - وفي دورات سابقة، اعتمدت اللجنة برنامج عمل طويل الأجل بشأن وضع التوصيات العامة. وتسنى استعراض هذا البرنامج وتعديله في كل دورة لاحقة (انظر A/46/38، الفقرة 381). ووافقت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، المعقودة في عام 2003، واستنادا إلى التقرير الذي قدمته الأمانة (CEDAW/C/2003/I/4، الفرع الثالث)، على أن يعمل أعضاء اللجنة في آن واحد على ورقات معلومات أساسية بشأن عدد من التوصيات العامة، بما في ذلك بشأن المادة 6 من الاتفاقية، الإنصاف والمساواة، والمهاجرات؛ غير أنه لم تحدد أولويات بين المواضيع (A/58/38، الجزء الأول، الفقرة 455). وحددت اللجنة في دورتها الثلاثين، عام 2004، المواضيع التي من المحتمل النظر فيها لإعداد التوصيات العامة ووافقت على أن تتناول التوصية العامة القادمة المادة 2 من الاتفاقية (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 429). وقامت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين، عام 2005، بمراجعة وتحديث قائمة التوصيات العامة المقترحة، على النحو التالي: المادة 2؛ والنساء المهاجرات؛ والمرأة والعرق والإثنية؛ والتحفظات؛ ودور المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عملية الإبلاغ؛ والمادة 6؛ وحالة النساء اللاتي يعشن ظروفا خاصة؛ والمعوقات؛ والمسنات؛ والطفلات؛ والمادة 3؛ واللاجئات (A/59/38، الجزء الأول، الفقرتان 417 و 418). واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2007، على أنه في الوقت الذي تترك فيه لكل خبير من الخبراء على حده مهمة القيام بالعمل الأساسي المتعلق بمواضيع معينة، فإن اهتمامها ذا الأولوية ينصب على الانتهاء من إعداد التوصيتين العامتين المتعلقتين بالمهاجرات والمادة 2، على التوالي (A/62/38، الجزء الأول، الفقرة 666). وأنشأت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، عام 2008، فريقا عاملا معنيا بوضع توصية عامة بشأن حقوق المسنات (A/64/38، الجزء الأول، الفقرات 30-32). 
	59 - وفي الوقت الحالي، تعمل اللجنة على وضع عدة توصيات عامة:
	(أ) مشروع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للزواج وفسخه - أنشأت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2009، فريقا عاملا معنيا بوضع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للطلاق. واجتمع الفريق العامل خلال الدورة التاسعة والأربعين، وواصل أيضا إعداد التوصية العامة خلال معتكف دام يومين في أعقاب الدورة. وعُرض على اللجنة في دورتها الخمسين نسخة المشروع بصيغتها النهائية، وبدأت اللجنة المراجعة النهائية للنص. وواصلت اللجنة مراجعة المشروع في دورتها الحادية والخمسين؛
	(ب) مشروع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع - قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، عام 2010، وضع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وأنشأت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، فريقا عاملا لوضع هذه التوصية العامة. وأجرت اللجنة مناقشة عامة في 18 تموز/يوليه 2011. وفي أعقاب الدورة الحادية والخمسين، أجريت مشاورات إقليمية نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان في بانكوك وأديس أبابا ومدينة غواتيمالا واسطنبول لالتماس مساهمات من أصحاب المصلحة الإقليميين بشأن مشروع التوصية العامة؛ 
	(ج) مشروع توصية عامة مشتركة/تعليق عام مشترك للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة - تعمل اللجنة أيضا على وضع توصية عامة مشتركة/تعليق عام مشترك بشأن الممارسات الضارة بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل. وفي الدورة الخامسة والأربعين، عام 2010، اعتمدت اللجنة تقرير أعضاء اللجنة الذين يشكلون جزءا من فريق عامل مشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (A/65/38، الجزء الثاني، الفقرة 28). وفي دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، أقرت اللجنة مشروع المخطط المنقح للتوصية العامة المشتركة/التعليق العام المشترك، وأذنت للفريق العامل بالبدء في إعداد المشروع (المقرر 48/ثامنا). واجتمع الفريق العامل خلال الدورة الخمسين، وعقد أيضا اجتماعا مشتركا مع الفريق العامل للجنة حقوق الطفل لمراجعة المخطط المشروح لمشروع التوصية العامة. وفي الدورة الحادية والخمسين، اجتمع الفريق العامل مرتين مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبدأت الصياغة المتعلقة بعدد من المواضيع الفنية في إطار التوصية العامة؛
	(د) مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء - وافقت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، على إنشاء فريق عامل وعلى إعداد توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء (المقرر 48/سابعا). وعُمِّم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة في دورتها الخمسين، وعممت نسخة منقحة في الدورة الحادية والخمسين للجنة. وقررت اللجنة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة التوصية قبل إقرارها. واقترحت اللجنة أن يتواصل تنقيح المذكرة المفاهيمية وأن تقدم في الدورة الثانية والخمسين؛
	(هـ) مشروع توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية - قررت اللجنة في دورتها الخمسين إنشاء فريق عامل لأغراض وضع توصية عامة بشأن الموضوع، على أساس أن يجري الاضطلاع بأي عمل فيما بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة غير ذلك؛
	(و) مشروع توصية عامة بشأن المرأة الريفية - قررت اللجنة في دورتها الخمسين إنشاء فريق عامل لأغراض وضع توصية عامة بشأن الموضوع، على أساس أن يجري الاضطلاع بأي عمل فيما بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة غير ذلك؛
	60 - ولعل اللجنة تود أن تستعرض برنامجها الطويل الأجل لصياغة التوصيات العامة، آخذة في الاعتبار المقررات التي اتخذتها في وقت سابق في هذا الصدد والاحتياجات من الموارد.
	واو - فرقة العمل المعنية بالتحقيقات 
	61 - قررت اللجنة، في دورتها الخمسين، إنشاء فرقة عمل معنية بالتحقيقات، وذلك في ضوء عدد طلبات التحقيق التي وردت. ويلاحظ ورود خمسة طلبات تحقيق منذ عام 2011. وتقرر أيضا أن تضع فرقة العمل اختصاصاتها وفقا للنظام الداخلي للجنة وأن تكون فرقة العمل مفتوحة العضوية.
	رابعا - التقارير التي من المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة 
	62 - تقرر تحديد مواعيد للنظر في تقارير الدول الأطراف حتى الدورة السابعة والخمسين، المزمع عقدها في عام 2014. وقد أرسلت الأمانة مذكرات شفوية تطلب فيها إلى الدول الأطراف المعنية تأكيد الدورات التي تقرر تحديد موعد للنظر في تقاريرها فيها. وبالإضافة إلى أفضليات الدول الأطراف، تولي الأمانة الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي وكذلك تعطي الأولوية للتقارير الأولية، حيثما كان ذلك ممكنا. وبما أن المجموعات الإقليمية نفسها غير موزعة بالتساوي، فقد تقرر تحديد مواعيد لنسبة أكبر من الدول من المجموعة الأفريقية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ خلال بعض الدورات. ومن المهم أن نلاحظ أن كلا من الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين الآخرين قد علق بشكل إيجابي على البرمجة المسبقة لعرض تقارير الدول الأطراف على اللجنة، وهو ما يتيح الوقت الكافي للتحضير للحوارات البناءة بين الدول الأطراف المعنية واللجنة. وهو يوفر أيضا مهلة كافية لأصحاب المصلحة الآخرين للمساهمة الضرورية في عملية تقديم التقارير. والجدول الزمني للدورات من الثالثة والخمسين إلى السابعة والخمسين هو كما يلي: تقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الثالثة والخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2012: تركمانستان وتوغو وجزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وشيلي وصربيا وغينيا الاستوائية؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الرابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2013: أنغولا وباكستان وجزر سليمان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وقبرص والنمسا وهنغاريا واليونان؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الخامسة والخمسين، في تموز/يوليه 2013: أفغانستان والبوسنة والهرسك والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وكوبا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة السادسة والخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2013: أندورا وبنن وجمهورية مولدوفا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشيل وطاجيكستان وكمبوديا وكولومبيا؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة السابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2014: البحرين والسنغال وسيراليون والعراق وقطر وكازاخستان والكاميرون.
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