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  . ٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة 

  مالحظات افتتاحية     
قالت إهنا تتطلع إىل نتائج إجيابيـة       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   ( الرئيسة املشاركة   -١

من االجتماع املشترك بني اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق              
 وأسهمت إسـهاماً    ١٩٧٧فقد نظرت هذه األخرية يف البالغات الفردية منذ عام          . اإلنسان

وكانت أول هيئة أنشأت إجراء للمتابعة لتشجيع       . ئية حلقوق اإلنسان  هاماً يف السوابق القضا   
ويتمثل حتديان رئيسيان من التحديات اليت تواجهها هذه اللجنة يف          . الدول على تنفيذ آرائها   

ها تنفيذاً منهجياً ويف قلـة املـوارد البـشرية يف وحـدة             ئعدم تنفيذ الدول األطراف آلرا    
شاركة أن جلنتها تدعم تقرير مفوضـة األمـم املتحـدة           وأوضحت الرئيسة امل  . االلتماسات

السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ولكنها تـرى أن              
  .احلاجة تدعو إىل مزيد من املوارد لتنفيذ املقترحات الواردة فيه

  إجراء تقدمي الشكاوى الفردية    
قال إن جلنته تواجه حالياً تراكماً      ) قوق اإلنسان اللجنة املعنية حب   (السري ناجيل روديل    -٢

للبالغات الفردية املعلقة، رغم أهنا استطاعت يف املاضي يف أغلب األحيان مسايرة تدفق هذه              
وقال إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تتبع، حسب فهمه اخلاص،             . البالغات

 الفردية، فُتجرى مناقشات على مستوى األفرقـة        هنجاً يتألف من مرحلتني ملعاجلة البالغات     
فتقـوم  . أما جلنته فتتبع إجراءات خمتلفة شيئاً مـا       . العاملة أوالً مث يف اجللسة العامة بعد ذلك       

األمانة أوالً بتمحيص البالغات، فال ُيواصل النظر يف تلك اليت ال تتضمن حـداً أدىن مـن                 
وُتقـدم  . أن سبل االنتصاف احمللية قد اسـُتنفدت      املعلومات املتعلقة جبوهر القضية أو أدلة ب      

البالغات املتبقية إىل املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، الذي يـسجل              
وعقـب  . احلاالت اليت ميكن االستفادة من تقدميها إىل الدولة الطرف املعنية لكي ترد عليها            

ف وصاحب البالغ، تعد األمانة مشروع توصية       تبادل للمالحظات والردود بني الدولة الطر     
. وتقدمه إىل عضو الفريق العامل املعين بالبالغات الذي يعمل مقرراً خاصاً للـبالغ املعـين              

ويدخل هذا العضو التعديالت الضرورية، وبعد ذلك ينظر الفريق العامل يف مشروع التوصية،  
  .بل تقدميه لُينظر فيه يف اجللسة العامةويدخل عليه مرة أخرى تغيريات إذا رأى ذلك مناسباً، ق

واملقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة مسؤول أيضاً عن طلب اختاذ   -٣
وغالباً ما ُتطلب تلك التدابري يف احلاالت اليت ُيخـشى فيهـا أن         . تدابري مؤقتة عند الضرورة   

تدابري احلماية لألفراد الذين قد يكونوا      ُيؤذى صاحب البالغ؛ وهناك أيضاً طلب متزايد على         
ويتمثل أحد املشاكل املستعصية على احلل يف طريقة منع االنتقام بعد           . معرضني خلطر االنتقام  
جيري البحث يف خيار إشراك املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات           : انتهاء النظر يف البالغ   

  .ية املذكورةاخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان يف جهود الوقا
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قالت إن جلنتها   ) اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      (السيدة شيمونوفيتش     -٤
 عاماً ونظـرت يف     ٣٠رصدت تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ملدة            

ة عامة وقدمت نظر.  أعوام١٠البالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية ملدة 
  .عن تاريخ جلنتها، مبا فيه التغيريات اليت طرأت على موقع دوراهتا وطوهلا وعددها

 / كانون األول  ٢٢وأضافت أن الربوتوكول االختياري، الذي دخل حيز النفاذ يف            -٥
ويأذن هذا األخـري    . ، جاء بكل من إجراء تقدمي البالغات وإجراء التحقيق        ٢٠٠٠ديسمرب  

 يف االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة أو املنهجية اليت ترتكبـها           للجنة بإجراء حتقيقات  
ويتألف الفريق العامل املعين بالبالغات     . الدول األطراف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية      

 ١٣وحـىت  . املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري من مخسة أعضاء ُينتخبون كل عـامني   
 قضية؛ وحبلول الدورة احلالية، ستكون      ٤٧سجل هذا الفريق    ،  ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

 رأيـاً بـشأن األسـس       ١٥ قراراً بشأن املقبولية واعتمـدت       ١٢اللجنة نفسها قد اختذت     
وقد ارتفع عدد القضايا ارتفاعاً هاماً يف العامني املاضيني، وإذا          . املوضوعية للبالغات الفردية  

ويتـضمن تقريـر    . إن ذلك سيطرح عدة حتديات    ما استمر هذا االرتفاع كما هو متوقع، ف       
املفوضة السامية عن تعزيز هيئات املعاهدات مقترحات ميكن أن تساعد على مواجهة بعـض          
هذه التحديات، من قبيل إنشاء قاعدة بيانات للسوابق القضائية اإلقليمية والـصادرة عـن              

  . هيئات املعاهدات بشأن القضايا الفردية
اد الطلب على التحقيقات يف إطار إجراء التحقيق يشكل أيضاً    وأكدت أن زيادة أعد     -٦

أحد التحديات، وأن جلنتها اعتمدت يف دورهتا السابقة قراراً طلبت فيه إنشاء فريق عامـل               
  .إلجراء عمليات التقييم األولية هلذه الطلبات

ة وأوضحت أن اللجنة تقدم، يف آرائها، يف الوقت نفسه، توصيات حمددة إىل الدول              -٧
الطرف بشأن وسائل االنتصاف للفرد املعين وتوصيات عامة بشأن طريقة معاجلة املـشاكل             

وقد ال يكون على الدولة املعنية وحـدها،        . اهليكلية اليت قد تؤدي إىل انتهاكات يف املستقبل       
وأكدت . بل أيضاً على الدول األخرى، أن تضمن توافق تشريعاهتا مع تلك التوصيات العامة            

 تابعت حىت آنئذ كال من التوصيات احملددة والعامة، ولكنها حالياً تنـاقش سـبل               أن جلنتها 
ورغم أن هذه اجلهود أسفرت عن نتائج إجيابية       . حتسني طريقة تنظيم جهودها يف جمال املتابعة      

يف بعض احلاالت، فإن العديد من الدول تفتقر إىل اآلليات الالزمة لـضمان تنفيـذ اآلراء                
ومن املمكن جداً أن تعاجل مجيع هيئات املعاهـدات هـذه           . املعاهداتالصادرة عن هيئات    
  .املسألة معاجلة مشتركة

وأشارت إىل أن أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة ُوضـعت                 -٨
وتفتقر االتفاقية أيـضاً إىل     . أساساً كمبادئ والتزامات وليس كحقوق، مما يطرح حتدياً لتنفيذها        

رحية بشأن العنف ضد املرأة، رغم أن جلنتها حاولت سد هذه الثغرة من خالل تعليقهـا                مادة ص 
، الذي ينص على أن الدول ميكن أن ُتحمَّل مسؤولية أفعال اخلواص إذا مل تبـذل                ١٩العام رقم   
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اية وأُدمج مبدأ العن  . العناية الواجبة ملنع انتهاك احلقوق أو للتحقيق يف أعمال العنف واملعاقبة عليها           
وبدأ ينشأ على الصعيد اإلقليمي عدد متزايد مـن         . الواجبة الحقاً يف عدة صكوك إقليمية ودولية      

مثالً، أشارت احملكمة األوروبية حلقـوق      : السوابق القضائية املقارنة اليت تتناول التمييز ضد املرأة       
  .اء على التمييز ضد املرأةاإلنسان مؤخراً يف أحد قراراهتا إىل السوابق القضائية للجنة املعنية بالقض

سألت عما إذا كانـت     )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة باتن   -٩
وأعربـت  . اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد تناولت مسألة التحفظات يف سوابقها القضائية          

 للوقائع املتـصلة    أيضاً عن رغبتها يف معرفة ما إذا كانت تلك اللجنة قد طلبت أي توضيح             
  .بالبالغات ويف أي مرحلة فعلت ذلك، وكيف عاجلت موجزات صديق احملكمة

سأل عما إذا كان ال ميكن أن يطلب        ): اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد بوزيد   -١٠
، إال صـاحب بـالغ        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        التدابري املؤقتة، يف ممارسة     

وقال . ميكن أيضاً أن تطلبها املنظمات غري احلكومية أو األفراد غري املعنيني مباشرة بالقضية             أم
إنه يرى أن على هيئات املعاهدات أن تشري إىل السوابق القضائية اإلقليمية، دون أن تعتمـد                

ل عليها، ألن أوروبا واألمريكيتني وحدمها لديهما حمكمتان إقليميتان وهيئات املعاهدات تعم          
  .يف ساحة دولية ينبغي أن ُتمثل فيها مجيع الثقافات

قال إنه اختري ليشغل املنصب اجلديد      ): اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد إواساوا   -١١
للمسؤول عن رصد احلاالت الفردية وسيكون مسؤوالً عن اقتراح نظـام إلدارة احلـاالت              

 يف  ة قضي ١٠٠ا أن جلنته تسجل ما متوسطه       ومب. الفردية داخل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     
وأوضح أنه . دورة العام، فإن دوره يتمثل يف تقرير ما هي القضايا اليت جيب النظر فيها يف كل
  .أعد ورقة عن معايري االنتقاء املمكنة، اليت ستناقشها اللجنة يف دورهتا احلالية

 جلنته اعتمدت مـؤخراً نظامـاً       قال إن ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد تيلني   -١٢
وهي، يف إطار النظام، إما أن تغلق أو تعلـق          . لتحديد درجات املتابعة اليت حتظى هبا آراؤها      

وقد شددت اللجنة من جديد     . كل قضية وحتدد درجة املتابعة على أهنا مرضية أو غري مرضية          
 بشأن التزامات الدول    ٣٣ أيضاً على الصالحية القانونية آلرائها من خالل تعليقها العام رقم         

وتشري اللجنة يف آرائها بانتظـام إىل اختـصاصها   . األطراف مبوجب الربوتوكول االختياري 
  .الختاذ قرارات بشأن البالغات الفردية كما ينص على ذلك الربوتوكول االختياري

الـيت  قال إنه مهتم بسماع الفلسفة      ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد فلينترمان   -١٣
  .آرائها يقوم عليها قرار اللجنة اآلخر املتعلق بإدراج توصيات عامة وكذلك توصيات حمددة يف

قالت إن نوعني من    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة هاياشي   -١٤
 توصيات حمددة بـشأن سـبل االنتـصاف         -التوصيات قُدما يف اآلراء الصادرة عن جلنتها        

 مثالً، بشأن تعديل التشريعات أو تقـدمي التـدريب          -حاب البالغات وتوصيات عامة     ألص
واستفسرت بدورها عن ممارسات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        . أعضاء السلطة القضائية   إىل

  .وأي تطورات أو اجتاهات متصلة هبذا املوضوع
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سألت عـن   )   لتمييز ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على ا       (السيدة باريرو بوبادّيا    -١٥
طريقة معاجلة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان للحاالت اليت متتثل فيها الدول األطراف لـشكل              

  .التوصيات الواردة يف آرائها ولكن ليس ملضموهنا
قال إن النهج الذي تتبعه جلنته يف       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السري ناجيل روديل    -١٦

التوصيات وسبل االنتصاف يركز أساساً على ضمانات التعويض العادل وعـدم           التعامل مع   
. التكرار، ولكنها، عندما يتعلق األمر بانتهاكات جنائية، تدعو أيضاً إىل التحقيق واملقاضـاة            

وأشار إىل أن االجتاه احلايل هو السعي إىل احلصول على سبل انتصاف حمددة ومالئمة لكـل                
ل االنتصاف ذات الطابع األكثر عموماً، رغم أن قلة املعلومات          حالة وتفضيل ذلك على سب    

  .تعيق أحياناً وضع توصيات مكيفة مبا يكفي من الدقة
الذي اعتمدته جلنـة القـانون      " دليل املمارسة "وفيما يتعلق بالتحفظات، الحظ أن        -١٧

أحد الصكوك  ينص على أنه، عندما ُيعلن أن حتفظاً ما على          ) A/66/10/Add.1(الدويل مؤخراً   
أو الربوتوكول االختياري ذي الصلة دون     /غري صاحل، تبقى الدولة الطرف طرفاً يف املعاهدة و        

 الـصادر   ٢٤وكان هذا هو أيضاً املوقف املتخذ يف التعليق العام رقم           . االستفادة من التحفظ  
 تتالءم مع ويف بعض احلاالت، رأت اللجنة أن التحفظات املتعلقة بعقوبة اإلعدام ال. عن جلنته

ويثري استمرار انتهاكات من    . موضوع كل من االتفاقية والربوتوكول االختياري وغرضهما      
  . قبيل االختفاء القسري مشاكل خاصة فيما يتعلق بالتحفظات

ونادراً ما ُتطلب إيضاحات من األطراف خالل النظر يف بالغ ما، أساساً ألن مـن                 -١٨
، أن تسوي األمانة مجيع أوجه عدم التالؤم يف مرحلة          املتوقع، لضمان أقصى قدر من الكفاءة     

ويف الظروف االستثنائية، ميكن للفريق العامل املعين بالبالغـات، إذا رأى أن مـادة              . سابقة
يستشهد هبا صاحب البالغ ميكن أن تكون ذات صلة بقضية ما، أن يسأل أحد الطـرفني                مل
 املرجح أن تنشأ هذه احلاالت إذا كـان         ولكن من غري  . كليهما أن ينظر يف اإلشارة إليها      أو

  .صاحب البالغ ممثالً مبحام مؤهل
وأضاف أن ما ميكن أن يتذكره هو أن موقف جلنته يسمح بأن ُتقبـل مـوجزات                  -١٩

  .صديق احملكمة كمرفقات للبيانات اليت يقدمها طرف ما بنفسه
يف املتابعة، وقال إن    أوضح هنج جلنته    ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد تيلني   - ٢٠

سبل االنتصاف غالباً ما تتكون من عدة أجزاء، أحدها عادة ما ينطوي على شـكل مـن     
وعندما تكون الدول األطراف غري راغبة يف توفريها، فـإن توصـيات            . أشكال التعويض 

اللجنة ُتواَجه بردود فعل تتراوح بني السكوت والرد الدقيق أو الرفض أو حماولة إعادة فتح               
ويف هذه احلاالت، تسعى جلنته إىل تبادل اآلراء أو عقد اجتماع غري رمسي لتوضيح . قضيةال

وهي جتتمع عموماً، يف كل دورة، بثالث أو أربـع دول           . أي وجه من أوجه سوء الفهم     
  .أطراف هلذا الغرض
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وهلـذا  . ويف كثري من األحيان، يكون عدم التنسيق بني الوزارات أصالً للمـشكلة             -٢١
تشجع جلنته الدول األطراف على إنشاء آليات للتنسيق، وغالباً ما تستجيب الدول            السبب،  

. ويتم التخلي عن القضايا عندما ُيعترب أن ال فائدة من اختاذ إجراءات إضـافية            . هلذه الطلبات 
درجة امتثال غري   "أو  " درجة امتثال مرضية  "وعند إغالق القضايا، توضع على ملفاهتا عالمة        

  . النتائج، حسب "مرضية
قالت إن مـن    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة شيمونوفيتش   -٢٢

حسن حظ جلنتها أن إجراءات التدابري املؤقتة واملتابعة اليت وضعتها اللجنة املعنيـة حبقـوق               
. يـة ، على التوايل، من الربوتوكـول االختيـاري لالتفاق        ٧ و ٥اإلنسان ُدّونت يف املادتني     

واجلهة امللتمسة، عمومـاً،   .  تأذن للجنتها أن تطلب اختاذ تدابري مؤقتة يف كل وقت          ٥ فاملادة
هي اليت تقدم تلك الطلبات، ولكن الفريق العامل املعين بالبالغات أصدر يف إحدى املناسبات              

  .املاضية طلباً مببادرته اخلاصة
 أن تـشمل التوصـيات سـبل        وكان املوقف األصلي للجنة إزاء ما إذا كان ينبغي          -٢٣

االنتصاف العامة وكذلك سبل االنتصاف اخلاصة بكل حالة على حدة هـو أن ال حاجـة                
ولكنها قررت، منذ ذلك احلني، أن هناك       . سوى لسبل االنتصاف اليت تعاجل الشواغل الفردية      

علية، مثل أيضاً حاجة إىل التوصيات العامة اليت تعاجل املشاكل اهليكلية وتدعو إىل استجابات ف           
  .التعديالت التشريعية على الصعيد الوطين

فلجنتها مجعت قائمـة    . وقد طرح النطاق األوسع هلذه التوصيات حتديات جديدة         -٢٤
طويلة من التوصيات العامة اليت تتداخل مع التوصيات اخلاصة بكل حالة على حدة الصادرة              

 احلاجة إىل إجراء حتليـل مفـصل        ويف وقت ما، ستدعو   . أثناء عملية تقدمي التقارير الدورية    
  .للعالقة بني االثنني

ويف غضون ذلك، ستبقى التوصيات اخلاصة بكل حالة على حدة تواَزن بتوصيات              - ٢٥
وقالت إن جلنتها حثت الدولة الطرف، يف حالة حديثة، على سن قـانون             . ذات طابع عام  

 للـدعم واحلمايـة، إىل      بشأن العنف املرتيل، وإنشاء مآو للضحايا واعتماد تدابري أخرى        
وكشفت متابعـة تلـك   . جانب الدعوة إىل اختاذ إجراءات فورية حلماية الضحية وأسرهتا        

ويكمن التحدي يف حتديد املسائل العامة      . احلالة عن حتسنات ملحوظة على الصعيد الوطين      
  . األكثر إحلاحاً

  عملية تعزيز هيئات املعاهدات    
قالت إن جلنتها تؤيد    )   عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة امل   (السيدة بوبيشكو     -٢٦

 ٢٠٠٩متاماً عملية التفكري يف نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان اليت بـدأت يف عـام                
وهي حالياً تدرس، بقصد التنفيذ، مقترحات قدمتـها        . وتسلم باحلاجة إىل التعزيز واملواءمة    

  . ٢٠١٢يونيه /نسان يف تقريرها املقدم يف حزيرانمفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإل
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وينبغي أن ُتجرى عملية التعزيز بطريقة تراعي عاملية مجيع حقوق اإلنـسان وعـدم       -٢٧
قبوهلا للتجزئة وتساوي أمهيتها يف الوقت الذي ُتعطى فيه مكانة بارزة للحاجة احملددة حلماية              

اهدات بسلطة حتديد األنظمة الداخلية وطرائق      وينبغي أن حتتفظ هيئات املع    . املرأة من التمييز  
العمل اخلاصة هبا، متشياً مع املبادئ التوجيهية ألديس أبابا بشأن استقالل أعـضاء هيئـات               

فال ميكن أن يعمل نظام هيئات املعاهـدات بكفـاءة          . معاهدات حقوق اإلنسان ونزاهتهم   
  .ومصداقية دون ما يكفي من املوارد البشرية واملالية

فيما يتعلق مبقترحات حمددة تتعلق بتقدمي التقارير، أشارت إىل أن جلنتـها تـسلم              و  -٢٨
باحلاجة إىل ختفيف عبء تقدمي التقارير بالنسبة للدول األطراف، ومعاجلـة عـدم تقـدمي               

. التقارير، وحتسني نوعية احلوارات البناءة، وإضفاء مزيد من األولوية على املالحظات اخلتامية 
 قراراً بشأن ما إذا كان جيب قبول مقترح إنشاء جدول زمين شامل لتقـدمي               ومل تتخذ جلنتها  

التقارير؛ فهي ترى اجلدوى من حماولة إجياد طريقة أفضل لتنظيم تقدمي التقارير ومنع تـراكم               
احلاالت املعلقة، رغم احلاجة إىل حتليل دقيق للتبعات املالية واآلثار احملتملة، إىل جانب بنـاء               

  .عيد الدول األطراف واألمانةالقدرات على ص
وأضافت أن جلنتها تنظر يف إمكانية اعتماد إجراء تقدمي التقارير املبسط، رغـم أن                -٢٩

اعتماده يستتبع تعديالت على املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، وترتيبات األفرقة العاملـة،            
علق مبـصادر املعلومـات     ويساور األعضاء القلق أيضاً فيما يت     . وهيكل املالحظات اخلتامية  

املستخدمة لوضع قوائم األسئلة وما تنطوي عليه إدارة إجراءين بديلني لتقدمي التقارير يف آن              
  .وسيستمعون بكل اهتمام لتجارب جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد. واحد
وبينما سبق للجنتها أن وضعت ممارسات ومنهجيات حمددة لتحـسني احلـوارات              -٣٠

زيز دور املقررين القطريني، وغري ذلك من املسائل املعاجلة يف تقريـر املفوضـة              البناءة، وتع 
  . السامية، فإن من املتوخى إجراء استعراض منهجي ألغراض املواءمة

وأكدت أن اللجنة ترحب مبقترحات املفوضة السامية لزيادة التعاون بـني هيئـات               -٣١
تمع املدين، واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق   املعاهدات، وكيانات األمم املتحدة األخرى، واجمل    

اإلنسان؛ وأضافت أن تعاون جلنتها مع جلنة حقوق اإلنسان وجلنة حقـوق الطفـل مثـال                
وإن جلنتها تتوخى تنظيم اجتماعات منتظمة وغري رمسيـة مـع الـدول             . للممارسة اجليدة 

يـل املنظمـة    األطراف وتبقى مفتوحة إلمكانية إقامة تعاون أوثق مع منظمات عاملية من قب           
  .الدولية للفرنكوفونية

ورأت أن فعالية توصيات هيئات املعاهدات وآرائها ال تعتمد على نوعيتها فحسب،              -٣٢
لذلك فإن املتابعة تكتسي أمهية كبرية ومثـة        . بل أيضاً على مدى امتثال الدول األطراف هلا       

حالياً إجراءات متابعـة  حاجة إىل مواءمة وتبسيط هنج هيئات املعاهدات األربع اليت تستخدم   
  .خطية ووضع مبادئ توجيهية منهجية مشتركة
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وأوضحت أن التوصيات والتعليقات العامة ُتعترب أدوات تفسري وتنفيذ هامة، وأن             - ٣٣
جلنتها ترى جدوى مقترحات املفوضة السامية اليت تدعو إىل توحيد إجـراءات الـصياغة              

إبراز أمهية العمل الذي تضطلع به هيئـات        وتدرك جلنتها أيضاً احلاجة إىل      . ومصطلحاهتا
املعاهدات من خالل استخدام تكنولوجيات االتصاالت احلديثة والتشجيع على املزيد مـن      
املشاركة يف حلقات العمل اإلقليمية والوطنية من جانب اخلـرباء املـستقلني واسـتخدام              

ألمانة، مبا فيهـا تلـك      وأخرياً، أشارت إىل أن تعزيز قدرات ا      . خرباهتم مبزيد من االنتظام   
املتعلقة بتقدمي اخلدمات إىل هيئات املعاهدات، شرط مسبق لنجاح املهام العسرية اليت جيب             

  . إجنازها يف املستقبل
قال إن جلنته الحظت، يف بيـان       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد أوفالهريت   -٣٤

 ومستدامة جزء ال يتجزأ من عملية       ، أن تقدمي موارد كافية    ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٢اعُتمد يف   
. التعزيز وأن العديد من املقترحات ذات الصلة ال ميكن أن ُتحقق مـن دون هـذه املـوارد                 

ى جيداً للتقدم حنو نظـام أقـو      اً  والحظ البيان أيضاً أن تقرير املفوضة السامية يشكل أساس        
  . هليئات املعاهدات وأن عملية التفكري جيب أن تراعي نزاهة هيئات املعاهدات واستقالهلا

وقد حددت جلنته، يف نقاش أويل بشأن اجلدول الزمين الشامل لتقدمي التقارير، املزايا               -٣٥
ولكن أيضاً التحديات، مبا يف ذلك التغيريات األساسية يف ممارسات عمـل مجيـع هيئـات              

وهي ترحـب باملقترحـات     . وكذلك زيادة الضغط على املوارد املالية واملوظفني      املعاهدات  
العديدة للممارسة اجليدة الواردة يف التقرير، مثل استخدام إجراءات تقدمي التقارير املبـسطة             
والوثائق األساسية املشتركة، والتقيد الصارم حبدود الصفحات، وزيادة تركيز املالحظـات           

 تنفيذها يف النظام بأكمله بصرف النظر عما إذا كان اجلـدول الـزمين              اخلتامية، اليت ميكن  
  . الشامل لتقدمي التقارير قد اعُتمد

وأوضح أن املقترح املتعلق بضرورة إنشاء فريق عامل مشترك بني هيئات املعاهدات              -٣٦
ـ           . ُيعىن بالبالغات مل يلق ترحيباً     ذ يف  فلجنته ترى أن أي مبادرة من هذا القبيل جيب أن تأخ

االعتبار احلاجة إىل هنج قضائي للنظر يف البالغات قائم على املضمون واألحكام اإلجرائيـة              
وأشار إىل أن اللجنة تشعر أيضاً خبيبة األمل إزاء األمهية القليلة اليت حتظى هبـا               . لكل معاهدة 

لوجود نظـام   املتابعة، إذ أهنا تعترب أن وجود متابعة أوسع نطاقاً وأكثر فعالية مسألة حمورية              
  .أقوى هليئات املعاهدات

ورغم ضرورة إعطاء هيئات املعاهدات مزيداً من الفرص للمـشاركة يف اجلمعيـة               -٣٧
العامة، فإن جلنته مل تعرب بعد عن رأيها يف طريقة حتقيق ذلك، كما أهنا مل تتخذ بعـد رأيـاً                    

ـ           اد الروسـي يف  بشأن البالغ اخلطي املتعلق بنظام هيئات املعاهـدات الـذي قدمـه االحت
وقال إن رأيه الشخصي هو أن حمتوى البالغ أمري للغاية، ويـدعو            . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

ورأى أهنم مجيعاً يف موقـف      . فعالً إىل تراجع هام يف ممارسات عمل مجيع اللجان وإجراءاهتا         
  .ضعف، وحباجة إىل اختاذ إجراءات متفق عليها بشأن التعزيز للمضي قدماً
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أعربت عن تأييدها للتعليقات اليت أبداها      ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (هالسيدة شاني   -٣٨
السيد أوفالهريت، وقالت إن من املهم استكمال الرسالة اليت جيب أن ُيبعث هبا إىل اجلمعية العامة 

وبينما جيب أن ُتطبع . وأن تقدم اللجنتان جبهة موحدة يف تلك النقطة ويف مجيع النقاط األخرى     
لدول األطراف احلاجة إىل تنفيذ املعاهدات تنفيذاً فعاالً، فإن علـى اللجنـة أن تكـون                لدى ا 
وينبغي أن تتوخى   . مرونة يف جماالت أخرى، مثل شكل التقارير واستخدام قوائم املسائل          أكثر

اليقظة إزاء املناورات السياسية من جانب الدول، اليت قد تؤثر يف دعم املقترحات املتعلقة بتعزيز               
وإذ أشارت إىل البالغ اخلطي املتعلق بنظام هيئات املعاهدات الذي قدمـه            . يئات املعاهدات ه

االحتاد الروسي، والذي يوحي بأن خرباء هيئات املعاهدات غالباً ما يتجاوزون والياهتم ويدلون             
 إن  بتعليقات سياسية وال يولون االعتبار الواجب للحالة السياسية العامة يف بلدان حمددة، قالت            

  .خرباء اللجنة منتخبون من جانب الدول ومكلفون بالدفاع عن حقوق اإلنسان
قالت، مبـا أن    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة شيمونوفيتش   -٣٩

البحث جارٍ بشأن إنشاء نظام موحد هليئات معاهدات، فإن جلنتها قد ترغب يف تقييم جناحها 
. د عليه أهنا حالياً تعقد ثالث دورات سنوية وتنظر يف البالغات الفرديـة            اخلاص، الذي يشه  

وسألت عما إذا كانت مجيع هيئات املعاهدات سُتعامل على قدم املساواة يف إطار اجلـدول               
الزمين الشامل لتقدمي التقارير وما إذا كانت االختالفات يف طرائق عملـها وعـدد الـدول       

ورأت أن من املمكن أن تبدأ جلنتـها  . ة قد أُخذت يف االعتبار   األطراف فيها ودوراهتا السنوي   
فقد بـدأت تعقـد دورات يف       . االضطالع بعمل دائم يف بعض اجملاالت على املدى الطويل        

وقد أُحرز  . جنيف إلقامة روابط أفضل مع هيئات حقوق اإلنسان األخرى اليت جتتمع هناك           
ط اللجنة بعد أي عالقة رمسية مبجلس حقوق بعض التقدم يف إنشاء تلك الروابط، ولكن ال ترب

  .اإلنسان، رغم أن عملية االستعراض الدوري الشامل تستخدم املالحظات اخلتامية للجنة
قال إن من املمكن زيادة تعزيز التعاون بني        ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد نومان   -٤٠

  .ية بني أعضائهما بشأن مسائل حمددةاللجنتني إذا كان هناك مزيد من الفرص للمناقشة الفرد
قال إن على هيئات املعاهـدات أن   ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد فلينترمان   -٤١

: تبذل اجلهود الالزمة لسد الفجوة بني الفرعني القانوين والسياسي لنظام هيئات املعاهـدات            
من اجلمعية العامـة وجملـس      ففي نظره، ينبغي أن ُتتاح لرئيسيت اللجنتني فرصة خماطبة كل           

واقترح بأن خياطب رئيس اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان          . حقوق اإلنسان 
  .ذلكما املنتديني السنويني وأن يفعل ذلك رئيس كل هيئة معاهدة مرة كل سنتني

أعرب عن موافقته التامة على ضرورة   ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد فتح اهللا    -٤٢
وقال إن إدراج آراء الدول     . جود مزيد من التفاعل بني هيئات املعاهدات والدول األطراف        و

وينبغي أال تتخذ األطراف من     . األطراف يف تقارير اللجنتني سيعطي مزيداً من الوزن للتقارير        
ومبا أن كل جلنة مسؤولة عن تطبيق معاهدهتا، . غري الدول القرارات املتعلقة هبيئات املعاهدات    

هو أمر حتققه بالنظر يف تقارير الدول األطراف والبالغات الفردية، فمن الضروري وضـع              و
  .التقارير والبالغات املعلقة على رأس األولويات
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 قالت إن العديد من    )  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (الرئيسة املشاركة   -٤٣
حدة التماسات واحدة ملعاجلة مجيع البالغات،      اجلهات أعربت عن قلقها إزاء اقتراح إنشاء و       

  .وهو قلق تشاطره
قال إن جلنته مل ترحب بـاملقترح       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد أوفالهريت   -٤٤

فوحـدة  . الوارد يف تقرير املفوضة السامية بشأن إنشاء فريق عمل مشترك معين بالبالغـات            
  .تاز وينبغي دعمهاااللتماسات اخلاصة باللجنة تقوم بعمل مم

قال إنه ليس متحمساً العتماد اجلدول      ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد تيلني   -٤٥
وإن جلنته تطبق دورة لتقدمي     . الزمين الشامل لتقدمي التقارير ألن هذا اجلدول يفتقر إىل املرونة         

رم أن يؤثر سلباً على     التقارير تأخذ يف االعتبار احلالة يف كل بلد، ومن شأن جدول زمين صا            
وبينما قد تكون لدى اللجان األخرى فترة ثابتة للمتابعة، فإن إجراء       . إجراء املتابعة اخلاص هبا   

تقدمي التقارير يف إطار جلنته ُيحدد بناء على السلطة التقديرية للجنة، وميكن أن ُتمنح الدول               
قترح الذي يدعو إىل مشاركة     ورحب بامل . األطراف فترة قد تصل إىل ستة أعوام بني التقارير        

هيئات املعاهدات يف اجلمعية العامة واقترح أنه سيكون من املفيد بوجه خاص خماطبة اللجنة              
  .اخلامسة، وهي اللجنة املسؤولة عن املسائل اإلدارية وامليزنية

قدم مزيـداً مـن     ) مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      (السيد وولكر   -٤٦
عن اجلدول الزمين الشامل لتقدمي التقارير املقترح، وقال إن اجلدول يتوخى دورة            املعلومات  

لتقدمي التقارير مدهتا مخسة أعوام يكون تقدمي تقارير الدول األطراف خالهلا مفصوالً بفترات             
وسُيطلب من الدول األطراف اليت صدقت على مجيع معاهـدات حقـوق            . زمنية متساوية 

فيها الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقـوق الطفـل، أن تقـدم           اإلنسان األساسية، مبا    
وينطبق اجلدول الـزمين الـشامل      . يزيد عن تقريرين إىل هيئات املعاهدات يف أي عام         ال ما

وسيقترن بإجراء تقدمي التقارير املبـسط، الـذي        . لتقدمي التقارير على مجيع الدول األطراف     
فـإن  مث  ومن  . ولة طرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري      ُترسل مبوجبه قائمة مسائل إىل كل د      

ويعكس اجلدول الزمين اجلدول    . نظر أي جلنة يف هذه التقارير سيقوم على معلومات حديثة         
وسيـسهل علـى    . الذي يستخدمه جملس حقوق اإلنسان آللية االستعراض الدوري الشامل        

يه يف التقارير ومن مث يزيد من       الدول وغريها من اجلهات الفاعلة معرفة الوقت الذي سُينظر ف         
  .شهرة العملية ومن فرص استرعاء انتباه وسائط اإلعالم

  أماكن انعقاد الدورات    
دعـت أعـضاء    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (الرئيسة املشاركة   -٤٧

  .ك إىل جنيفاللجنتني إىل تقدمي بيان عن ردهم على قرار نقل دوراهتم الصيفية من نيويور
قالت إن أعضاء جلنتـها مل يعلمـوا        ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيدة شانيه   -٤٨

ورأت أن القرار اعتباطي ويـصعب قبولـه ألن         . ٢٠١٢يونيه  /بالنقل إال مؤخراً يف حزيران    
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وأضافت أن  . هناك أسباباً وجيهة لضرورة اجتماع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف نيويورك          
 من العهد تنص صراحة على أن اللجنـة         ٣٧روعية القرار أيضاً مشكوك فيها ألن املادة        مش

  ".اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة جبنيف[...] تعقد "
واقترحت أن تبعث اللجنتان برسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة، وتوجها نسخة              -٤٩

  .لقانونية، تشريان فيها إىل أن النقل ال يراعي أحكام العهد واالتفاقيةإىل مكتب الشؤون ا
فبما أن امليزانيات   . وقالت إن جلنتها تعترض أيضاً على األساس املنطقي املايل للقرار           -٥٠

 وأُدرج فيها متويل دورات ٢٠١٣تقوم على فترة السنتني، فقد سبق أن ُخصصت ميزانية عام 
وظفني مشكلة أخرى؛ فقد جرى مؤخراً توسيع مكتـب شـعبة           ويطرح مالك امل  . نيويورك

النهوض باملرأة يف نيويورك خصيصاً ليستطيع تقدمي الدعم إىل اللجنة املعنية بالقـضاء علـى               
  .  التمييز ضد املرأة

قالت إن أعضاء جلنتها    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ( السيدة أجار   -٥١
وسعوا على الفور إىل إبطال القرار، .  يف نيويورك٢٠١٢يوليه /خالل دورة متوزعلموا بالنقل 

حمتجني بشدة بأن احلضور يف نيويورك ضروري للتعاون الفعال مع اجلهات الفاعلة الرئيسية؛             
ونيويورك هي مكان اجتماع جلنة وضع املرأة ومقر هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني              

، باإلضافة إىل أن عدد البعثات الدائمة ومنظمـات         )يئة األمم املتحدة للمرأة   ه(ومتكني املرأة   
  .اجملتمع املدين يف نيويورك يفوق بكثري عددها يف جنيف

ويف اجتماع الحق مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أُخربت جلنتها              -٥٢
ن أعضاء اللجنة أعربوا عن قلقهم إزاء       وأفادت بأ . بأن القرار يقوم كله على اعتبارات امليزانية      

الطريقة األحادية وغري الشفافة وغري التشاركية اليت اُتخذ هبا القرار واحتجوا بعدم مراعـاة              
 من االتفاقية، ال متلك املفوضة السامية سـلطة اختـاذ           ٢٠اإلجراءات الواجبة؛ ووفقاً للمادة     
  .القرار املتعلق مبكان اجتماع اللجنة

علق باالعتبارات املالية، مسعت جلنتها بأن الوفورات املـذكورة كأسـاس           وفيما يت   -٥٣
وقد سبق للجنة   .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٧٠ ٠٠٠منطقي للنقل لن تزيد عن      

أن بذلت جهوداً كبرية خلفض التكاليف، مثالً باحلد من التغطية باحملاضر املوجزة، وعلى أية              
  . يف نيويورك٢٠١٣ل الالزم لعقد الدورة الصيفية لعام حال فقد سبق أن ُخصص التموي

. وأفادت بأن نائبة رئيسة اللجنة أثارت املسألة أمام اللجنة الثالثة للجمعيـة العامـة          -٥٤
  .ولقيت مالحظاهتا ترحيباً؛ وأصدر ممثلو اجلماعة الكاريبية بياناً يدعم موقف اللجنة

أعربت عن دعمهـا    )   ضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالق     (السيدة نويباور   -٥٥
القتراح بعث رسالة إىل األمني العام، وقالت إن املسائل اليت تكتسي ذلك القدر من األمهيـة           
ينبغي أن ُتعرض على مجيع الكيانات املعنية داخل املنظمة، وليس فقط على املفوضية السامية              

  .حلقوق اإلنسان
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ذكّرت بأن املفوضـة    )   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة     (السيدة شولتز   -٥٦
السامية أشارت إىل أن القرار قابل لإلبطال إذا استطاعت اللجان أن جتمـع مـن خـالل                 

  .احلكومات وغريها من املصادر ما يكفي من األموال لتغطية تكلفة دوراهتا يف نيويورك
سألت عما إذا كانـت     )   على التمييز ضد املرأة   اللجنة املعنية بالقضاء       (السيدة باتن   -٥٧

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أثارت املسألة مع الدول األطراف، مثلما تعتزم جلنتها فعلـه              
  .أثناء اجتماع مقرر يف اليوم التايل

قالـت إن   )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة بلميهوب زرداين    -٥٨
. عضاء جلنتها أن يصروا على عقد ما ال يقل عن اجتماع سنوي واحد يف نيويـورك               على أ 
فإن اللجنة لن حتظى بالشهرة اليت تعد حيوية لعملها، خاصـة أن الواليـات املتحـدة                 وإال

  .األمريكية من البلدان اليت مل تصدق على االتفاقية
زيداً من املعلومات عن نتائج طلب م) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان (السيد فلينترمان  -٥٩

 أمـام اللجنـة       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        البيان الذي أدلت به نائبة رئيسة       
  .الثالثة للجمعية العامة

قالت إن إحاطـة    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (الرئيسة املشاركة   -٦٠
اع اللجنة الثالثة يف نيويورك، مشلت تقدمي تقرير عن أنشطة اللجنة،           نائبة الرئيسة، أثناء اجتم   

وتسليط الضوء على املسائل املتصلة بنقل دورة اللجنة من نيويـورك إىل جنيـف، وإقامـة                
  .عالقات أوثق مع املنظمات املعنية األخرى، مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة

دعـت أعـضاء    )   ضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالق     (الرئيسة املشاركة   -٦١
اللجنتني إىل تقدمي مقترحات بشأن احملتويات املوضوعية لرسالة مشتركة ميكن توجيههـا إىل             

  .األمني العام بشأن مسألة نقل دوراهتم من نيويورك إىل جنيف
اقترحت تعيني شخص من كل جلنـة       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيدة شانيه   -٦٢
 ٢٠١٣صياغة الرسالة، اليت ينبغي أن تشري بإجياز إىل أن دوريت اللجنتني يف نيويورك يف عام                ل

وينبغـي أن   . وال حاجة إىل تقدمي معلومات أساسية مستفيضة      . ُنقلتا دون مشاورات مسبقة   
وبعد ذلـك،  . حتتوي الرسالة أيضاً على فقرة تشري إىل مزايا عقد الدورة السنوية يف نيويورك 

اإلشارة إىل أن إلغاء دورات نيويورك خيالف املعاهدات وأن على األمني العام، بوصفه             ينبغي  
  .القيم على املعاهدات، أن يضمن تطبيقها الكامل

سألت عن اإلجراءات   )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة جاهان   -٦٣
وقالت إن جلنتها   . ذلك احلني بشأن هذه املسألة    اليت اختذهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حىت        

ناقشت آراءها مع املفوضة السامية، باإلضافة إىل البيان الذي أدلت به خالل اجتماع اللجنة              
وتساءلت عن احلكمة يف بعث رسالة مشتركة يف املرحلة احلالية، ألن من غري الواضح             . الثالثة

  .ذهتا جلنتهاكيف سينسجم ذلك مع اإلجراءات اليت سبق أن اخت
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قالت إهنا تؤيد   )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة باريرو بوبادّيا    -٦٤
فكرة اختاذ إجراءات مشتركة وشددت على أن جلنتها تلقت دعم املنظمات غري احلكوميـة              

  .بشأن االحتفاظ بدورهتا يف نيويورك
قال إن جلنته بعثت رسالة إىل املفوضة       ) اإلنساناللجنة املعنية حبقوق     (السيد تيلني   - ٦٥

وأضاف أن الرسالة املوجهة   . السامية بشأن فقدان دورة نيويورك كما ناقشت املسألة معها        
إىل األمني العام ينبغي أن تكون مقتضبة، ورمبا تشري بإجياز إىل اخللفية اليت تثري قلق اللجنة،                

رار تعود من وجهة نظر قانونيـة إىل أعـضاء          وينبغي أن توضح أن مسؤولية اختاذ هذا الق       
  .هيئات املعاهدات

الحظت األثر األكـرب  )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     (السيدة راسخ   -٦٦
الذي يكون لرسالة مشتركة، وأعربت عن تأييدها للتعليقات اليت أبداها السيد تيلني وقالت             

ن إجراء ملتابعة البيان الذي أدلت به نائبة رئيسة جلنتها أمام           إن الرسالة املشتركة ميكن أن تكو     
  .اللجنة الثالثة

قال إن من املالئم متاماً خماطبة اللجنـة        ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد كالني   -٦٧
الثالثة ألن القيود املالية اليت تعرفها هيئات املعاهدات ناجتة عـن قـرارات اختـذهتا الـدول           

ولكنه أعرب عن قلقه ألن اللحظة قد ال تكون مناسبة لتوجيه انتباه األمني العام إىل . األعضاء
  .وحث اللجنتني على توخي بالغ احلذر عند صياغة الرسالة. املسألة
قالت إن الرسالة ينبغي     )  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة شولتز   -٦٨

هود املفوضة السامية من أجل احلصول على التمويل وبعد ذلك          أن تشري إىل دعم اللجنتني جل     
  .تتناول مسألة دورات نيويورك

قالت إهنا ال تؤيد فكرة      )  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة باتن   -٦٩
عربـت  وأ. اإلشارة إىل مسائل التمويل نظراً لطبيعتها املعقدة واحلساسة وللوضع املايل الراهن 

  .أيضاً عن حتفظاهتا إزاء بعث رسالة يف الوقت احلاضر
قالت إهنا تتفق مع فكرة     )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة جرب   -٧٠

اإلشارة إىل دعم اجلهود املبذولة لتوفري التمويل هليئات املعاهدات ولكنـها تـرى أن مـن                
يت تواجهها اللجنتان يف قبول القيود املالية بسبب أثرها         الضروري أيضاً توضيح الصعوبات ال    

  .على أعماهلا
قال إنه غري مقتنع حبصافة بعـث       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيد أوفالهريت   -٧١

  .رسالة يف الوقت احلاضر، فقد ُتفهم فهماً غري صحيح وتكون هلا عواقب غري متوقعة
أشارت إىل أن املفوضة   )    بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعنية    (السيدة راسخ   -٧٢

السامية نصحت جلنتها، خالل االجتماع الذي مجعهما، بأن تتخذ إجراءات جتـاه الـدول              
لذلك فإن توجيه رسالة    . األطراف وغريها من اجلهات الفاعلة هبدف احلصول على التمويل        
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رية، بدالً من معارضـته، ألن القيـود   مشتركة إىل املفوضة السامية سيدعم موقف هذه األخ    
وإذا مل تبعث اللجنتان برسالة مشتركة عما قريب، فإهنما قد          . املالية مل تنتج عن قرار اختذته     

  .ال تستطيعان قلب الوضع يف املستقبل
أعربت عن تأييدها ملقترح    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيدة جرب   -٧٣

  .ول األطراف على املشاكل اليت تواجهها جلنتها واللجنة املعنية حبقوق اإلنسانإطالع الد
اقتـرح، باإلشـارة إىل ضـيق       ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السري ناجيل روديل    -٧٤

الوقت، أن تتشاور الرئيستان املشاركتان كل مع جلنتها بغية إعداد نص للرسالة واختيار حلظة 
  .ويف غضون ذلك، ستجتمع رئيسة جلنته مع األمني العام. هامناسبة سياسياً لبعث

أعربت عن تأييدها للمقترح، ولكنها     ) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    (السيدة شانيه   -٧٥
فال عيب يف التماس مساعدة األمـني  . قالت إن من املهم عدم تأخري بعث الرسالة دون مربر         

يل رغم اجلهود اليت تبـذهلا، ومـن مث مـساعدة           العام للمفوضة السامية، اليت ينقصها التمو     
  .اللجنتني يف الوفاء بواليتيهما

اقترح أن ُتناقش مسألة    )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (السيد برون   -٧٦
الرسالة املشتركة يف كل جلنة على حدة وأن تضع كل جلنة مشروع رسالة تعدها رئيـستها                

  .ضوان من أعضائهااملشاركة وعضو أو ع
أعربت عن تأييدها   )   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         (الرئيسة املشتركة   -٧٧

للمالحظات اليت أبداها املتحدثان السابقان، وشكرت أعضاء اللجنتني على إسـهاماهتم يف            
  .مناقشة عدة مسائل هامة تتصل بعملهم ويف جهود هيئات املعاهدات بوجه عام

  .٠٥/١٨فعت اجللسة الساعة ُر

        


