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 ةمقدمـ  -أوالً   
يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد      - ١

ويتضمن اجلزء الثاين معلومات عن التطورات اليت شهدها نظام حقـوق اإلنـسان تـشمل      .املرأة
 املنــشأة مبعاهــدات وجملــس األمــن واجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق   ،هيئــات حقــوق اإلنــسان 

معلومـات عـن التقـارير الـيت سـتنظر فيهـا اللجنـة يف دورات مقبلـة                  ثالثـا   اجلـزء   ويوفر   .اإلنسان
وترد قائمة الدول الـيت مل تـصدق        . وعن التقارير اليت وردت إمنا مل يتقرر بعد موعد النظر فيها          

على اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التميـز ضـد املـرأة أو تنـضم إليهـا يف املرفـق األول هلـذا                      
يت قــدمت تقاريرهــا ولكــن اللجنــة ضمن املرفــق الثــاين قائمــة بالــدول األطــراف الــ ويتــ. التقريــر

 .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠تنظر فيها بعد أو مل حتدد موعداً للنظر فيها حىت  مل

 التطورات اليت شهدها نظام حقوق اإلنسان  - ثانيا  
 اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان  - ألف  

 إىل ١٣يف الفتـرة مـن   السادسة والتـسعني   املعنية حبقوق اإلنسان دورهتا     عقدت اللجنة   - ٢
وأثنــاء هــذه الــدورة، أجــرت اللجنــة حوارهــا األول عــن التعــاون يف   .٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣١

الربملــانيني لــدى وعي الــعلــى احلاجــة إىل زيــادة واتفقــت املــستقبل مــع االحتــاد الربملــاين الــدويل 
ليـة حلقـوق اإلنـسان، وكـذلك بالـدور الـذي ميكـن لالحتـاد الربملـاين                باملعاهدات واآلليـات الدو   

الدويل أن يـضطلع بـه يف نـشر معلومـات عـن العهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة والـسياسية وعـن                      
وأقرت اللجنة بأنه ينبغي للربملانـات الوطنيـة أن تـضطلع بـدور هـام             .ةاملالحظات اخلتامية للجن  

لـدول األطـراف،    إىل ا  والسياسية ويف تنفيـذ التوصـيات املقدمـة          يف محاية وتعزيز احلقوق املدنية    
كمــا قــررت اللجنــة أن . وال ســيما فيمــا يتعلــق بــالتغيريات التــشريعية الراميــة إىل تنفيــذ العهــد 

تقـدمي تقاريرهـا    فـات موعـد     الـيت   ترسل رسائل تذكري مرة يف السنة إىل مجيع الدول األطـراف            
 ).التقريرتأخري سنة واحدة يف تقدمي البعد (

 إىل  ١٢يف الفتـرة مـن       وعقدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان دورهتا السابعة والتـسعني          - ٣
مركـزة   ،ويف تلك الدورة، ناقشت اللجنـة أسـاليب عملـها         . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠

 .  املنقح للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقاريرهاعلى مشروع

يـز العنـصري دورهتـا اخلامـسة والـسبعني يف الفتـرة مـن               وعقدت جلنة القضاء على التمي      - ٤
ــرة و. ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٨إىل  ٣ ــة أســابيع  ألول م ــا أربع ــد  ،اســتمر انعقاده ــة بع موافق

ــاع     ــرة االجتم ــد فت ــى متدي ــة عل ــة العام ــة، باإلضــافة إىل   . اجلمعي ــررت اللجن ــاء وق ــة إعط أولوي
أولويــات أطــول مــدة يف   كــذلك يف غــضون عــام واحــد، أن حتــدد  تــهاملتابعتوصــيات حمــددة ل
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 توفري التوجيه إلعداد جتميع لالستعراض الـدوري        تشملمالحظاهتا اخلتامية بغية حتقيق أهداف      
القطــريني متاشــيا منــها مــع معلومــات املقــررين عــن سرية الــرفــع كمــا قــررت اللجنــة . الــشامل
 التوصـية  : الـدورة وقد اعتمدت توصيتان عامتان أثنـاء     . اهليئات املنشأة مبعاهدات  غالبية  ممارسة  

 التدابري اخلاصـة املتخـذة يف إطـار االتفاقيـة هبـدف      فحوى اليت تتناول باستفاضة   ٣٢العامة رقم   
ــاء بالتزاماهتــا    تقــدمي  ــاء الوف ــدول األطــراف أثن ــة لل ــة إرشــادات عملي ــصدد،  التعاهدي يف هــذا ال

ترحب بـالزخم الـذي     اليت   اليت تتعلق مبتابعة مؤمتر استعراض ديربان و       ٣٣والتوصية العامة رقم    
تنفيــذ إعــالن وخطــة عمــل ديربــان، وحتــيط علمــاً باألحكــام الــواردة يف ملواصــلة ملــؤمتر ا اهأعطــ

 .الوثيقة اخلتامية مع اإلشارة بشكل حمدد إىل االتفاقية وعمل اللجنة

، عقـدت جلنـة     ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢سـبتمرب إىل    / أيلـول  ١٤ الفترة من    يفو  - ٥
وقررت اللجنة أن تـستعرض نظامهـا الـداخلي املؤقـت            .ا الثانية واخلمسني  حقوق الطفل دورهت  

. إضافية حمـددة بـشأن انتخـاب أعـضاء املكتـب ومـدة واليتـهم              قواعد  من أجل حتديثه واعتماد     
أثنـاء انعقـاد     وقد اجتمعت كل من اللجنة وجلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقـوق الطفـل ورفاهـه              

وأثنـاء الـدورة، اجتمعـت اللجنـة للمـرة األوىل مـع              .ز التعـاون بينـهما    الدورة واتفقتا على تعزيـ    
املمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال والرتاعـات املـسلحة ملناقـشة سـبل التعـاون والـدعم                    

 مـــع الـــدول األطـــراف الـــيت مت استعراضـــها مبوجـــب ســـيما والاملتبـــادل لواليـــة كـــل منـــهما، 
. األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة      اخنـراط   حقـوق الطفـل بـشأن       الربوتوكول االختياري التفاقيـة     

 ٢٠١٠ويف هذه الـدورة، قـررت اللجنـة أهنـا لـن ختـصص يومـاً إلجـراء مناقـشة عامـة يف عـام                          
 .تقارير اليت تنتظر أن ينظر فيهانظراً الزدياد تراكم ال

ــومي   - ٦ ــشرين األول٩  و٨ويف ي ــوبر / ت ــة  ٢٠٠٩أكت ن يشــركاء آخــر و، نظمــت اللجن
ــاالً احت ــدة ف ــوممل ــذكرى نيي ــسنوية  بال ــل   ال ــوق الطف ــة حق ــاد اتفاقي ــشرين العتم ــون . الع وتكّ

االجتماع من عروض يف اجللسة العامة ومناقشات يف حلقـات العمـل حـددت اإلجنـازات الـيت                  
 توصـيات   وضـعت  التنفيذ وأمثلة عن املمارسات الفضلى والتحديات يف املستقبل، و         يفحتققت  

وستستعرض جلنة حقـوق الطفـل هـذه التوصـيات وتعتمـدها            . ة التنفيذ ذات أولوية لتعزيز عملي   
 .٢٠١٠يناير /رمسياً يف دورهتا القادمة يف كانون الثاين

ــدة مــن    - ٧ ــرة املمت ــشرين األول١٦ إىل ١٢ويف الفت ــوبر / ت ــدورة  ٢٠٠٩أكت ، عقــدت ال
 اخلطـط الـيت   وناقـشت اللجنـة يف جلـسة عامـة       . للجنة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين       احلادية عشرة 

العــشرين العتمــاد االتفاقيــة الدوليـة حلمايــة حقــوق العمــال  الـسنوية  لــذكرى مبناســبة اوضـعتها  
وسـتناقش   زل املهـاجرين  ا املنـ  خـدم أصدرت تعليقاً عامـاً بـشأن       كما  . املهاجرين وأفراد أسرهم  

لـك  ذ كونيوسـ . ٢٠١٠أبريـل  /املسودة األوىل يف دورهتا الثانيـة عـشرة الـيت سـتعقد يف نيـسان         



CEDAW/C/2010/45/4
 

4 09-62027 
 

هـذه الـدورة، أعربـت      خـالل   و. ٢٠٠٤أول تعليق عـام للجنـة منـذ أن بـدأت أعماهلـا يف عـام                 
يعرقـل أعماهلـا    قـد   لتقارير، األمر الذي    ل يف تقدمي الدول األطراف   اللجنة عن القلق إزاء التأخر      

 مل تطــرأ أيــة حتــسينات يف معــدل تقــدمي     ذاأنــه إإىل اللجنــة أشــارت و. يف املــستقبل القريــب 
ر، فإهنا ستنظر يف إمكانية دراسة حالة حقـوق املهـاجرين يف الـدول األطـراف يف غيـاب                التقاري

 .  متشياً مع ممارسات تتبعها هيئات أخرى منشأة مبوجب معاهدات،تقرير عنها

 املنـازل  خـدم لقـضية   هذه الدورة، خصصت اللجنة يوماً إلجراء مناقشة عامـة      خاللو  - ٨
ســتعقد يف املناقــشة الــيت يف ة أمــور إىل تقــدمي إســهامات وهــدفت املناقــشة يف مجلــ .اجرينهــامل

مــسألة العمــل الالئــق خلــدم  ناقشتحيــث ســ ٢٠١٠ملــؤمتر العمــل الــدويل يف عــام  ٩٩الــدورة 
ينظر يف اعتماد منظمة العمل الدولية لـصك جديـد بـشأن خـدم املنـازل حبلـول عـام                    ساملنازل و 
قدام وتـشغيل خـدم املنـازل املهـاجرين         ملناقـشة اسـت   أحدمها   عمل   اظم عقد فريق  وقد نُ . ٢٠١١

وشـارك  . كمـا حـضر ممثلـو منظمـة العمـل الدوليـة املناقـشة        .توفري احلماية الفعليـة هلـم    اآلخر ل و
 .القضاء على التمييز ضد املرأةأيضاً يف هذه املناسبة عضو من أعضاء جلنة 

ــرة مــن    - ٩ ــوبر / تــشرين األول٢٣ إىل ١٩ويف الفت ثانيــة ، عقــدت الــدورة ال ٢٠٠٩أكت
وناقــشت اللجنــة املبــادئ التوجيهيــة لإلبــالغ  . للجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

 ٢٠٠٩أكتــوبر /ول تــشرين األ٢١وخصــصت يــوم مناقــشتها العامــة يف    . والنظــام الــداخلي 
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تتناول احلق يف االعتراف هبـم علـى                ١٢للمادة  

وكان الغرض من هـذه املناقـشة هـو تقـدمي توجيهـات أمشـل للـدول                 . أمام القانون قدم املساواة   
التزاماهتـا يف تعزيـز ومحايــة احلـق يف االعتــراف    بــشأن األطـراف ولغريهـا مــن األطـراف الفاعلـة     

 .  من االتفاقية١٢على قدم املساواة أمام القانون وفقاً ملا تنص عليه املادة 

 الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب  تــصديق اخلمــسني علــىال عقــبو  - ١٠
يف  مــن ِقبــل سويــسرا وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة 

، ســيزداد عــدد اخلــرباء املــستقلني للجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب مــن ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ٢٤
 أعـضاء   ١٠نة املعنية بالعمال املهـاجرين مـن        سيزداد عدد أعضاء اللج   كما   . خبرياً ٢٥إىل   ١٠
تصديق احلـادي واألربعـني علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                 ال عضواً نتيجة    ١٤إىل  

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧يف  من ِقبل نيجرييا العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الختيـــاري فـــتح بـــاب التوقيـــع علـــى الربوتوكـــول ا، ٢٠٠٩ســـبتمرب / أيلـــول٢٩ويف   - ١١
 ،دعمـاً واسـع النطـاق     لينـال   الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             للعهد

قــوق اإلنــسان يف جنيــف، يف األمــم املتحــدة حلونظمــت مفوضــية .  توقيعــا٣٠ًعلــى حــصل  إذ
عـضاء جلنـة    أل  نييـوم ملـدة   دراسـية   خرباء   حلقة   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩  و ٢٨يومي  
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احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة      عن قابلية خـضوع     القتصادية واالجتماعية والثقافية    احلقوق ا 
ــة ــاري  والثقافي ــة احملــاكموالربوتوكــول االختي وكــان اهلــدف مــن احللقــة الدراســية هــو   . لوالي
وى ترفــع يف جمــال ا املــسائل املوضــوعية واإلجرائيــة اهلامــة الــيت تثــار مبوجــب دعــ  جــلمناقــشة 

 واالجتماعيــة والثقافيــة مــن أجــل تزويــد أعــضاء جلنــة احلقــوق االقتــصادية  احلقــوق االقتــصادية
عـت  مجوقـد   .  يف هـذا املـضمار     ذات الصلة واالجتماعية والثقافية بعرض شامل خلربات املقارنة       

يف احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى    احملاكم هذه احللقة الدراسية خرباء يف فصل   
إلقليميــة والدوليــة، مثــل أعــضاء اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة حلقــوق        املــستويات الوطنيــة وا 

وشــارك رئــيس الفريــق العامــل املعــين   .ن الوطنيــونألخــصائيو والقــضاة وا، واحملــاكم،اإلنــسان
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             بالرسائل مبوجب   

ــة الدراســية للخــرباء   ــة يف فــصل احملــاكم    ويف احللق ــة اللجن ــصادية  عــرض جترب يف احلقــوق االقت
القـضاء  جلنـة    كـل مـن      ة أن هنـاك تـداخالت واضـحة بـني واليـ           والحظ. واالجتماعية والثقافية 

يف  وأعـرب عـن أملـه    ،على التمييز ضد املرأة وجلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
 .  احلقوق اليت تشملها صكوك كل منهمالتعزيزهما يفق  هاتان اللجنتانأن تستخدم

احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف         للجنةالثالثة واألربعون   وعقدت الدورة     - ١٢
ــن   ــرة مـ ــاين ٢٠ إىل ٢جنيـــف يف الفتـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــاللو. ٢٠٠٩نـ ــدورة،  خـ ــذه الـ  هـ

 احليـاة الثقافيـة      بـشأن حـق كـل فـرد يف املـشاركة يف            ،٢١اللجنـة تعليقهـا العـام رقـم          اعتمدت
). صادية واالجتماعيـة والثقافيـة  مـن العهـد الـدويل للحقـوق االقتـ       ١٥مـن املـادة     ) أ( ١الفقرة  (
اللجنة خربة طويلة يف هذا املوضوع اكتسبتها من نظرهـا يف التقـارير ومـن حوارهـا مـع      لدى  و

 ييف عــام ،نظمــت مــرتني يومــاً للمناقــشة العامــةفقــد وباإلضــافة إىل ذلــك،  .الــدول األطــراف
ن منظمــات دوليــة ومؤســسات اجملتمــع املــدين هبــدف إعــداد   عــ، مــع ممــثلني ٢٠٠٨ و ١٩٩٢

وعــالوة علــى ذلــك، عقــدت اللجنــة اجتماعــاً إعالميــاً عــن احلــق يف     .٢١التعليــق العــام رقــم  
 ومنظمــة الــصحة ، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة

د وقـ . تعليق عـام بـشأن هـذه املـسألة        بلورة  الدفاع عن احلقوق اإلجنابية هبدف       ومركز   ،العاملية
يف تنظيمـه    صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          تـوىل  للخـرباء    سبق االجتمـاع اإلعالمـي اجتمـاع      

ــوبر / تـــشرين األول٩  و٨نيويـــورك يـــومي   مـــن واستـــضاف االجتمـــاع عـــدداً . ٢٠٠٩أكتـ
وقــد حــضر  .يف هــذا اجملــالبــارزين  أكــادميينيســني واملمار ورباءاخلــوكــاالت األمــم املتحــدة و

أتاح فرصة تبادل لآلراء يف غاية الفائدة والتنوير بـشأن          ، مما   مخسة من أعضاء اللجنة   االجتماع  
 يـوم إلجـراء     صيصورمبـا تنظـر اللجنـة يف ختـ        . كيفية املضي يف وضع تعليق عام من هذا الطابع        

 . ٢٠١٠نوفمرب /اينمناقشة عامة بشأن هذه املسألة يف تشرين الث
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 االجتماع التاسع املشترك بني جلان هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبعاهدات  - باء  
عقد االجتماع التاسـع املـشترك بـني جلـان هيئـات حقـوق اإلنـسان املنـشأة مبعاهـدات                      - ١٣

يف الفتـرة مـن     املنشأة مبعاهـدات    واالجتماع احلادي والعشرون لرؤساء هيئات حقوق اإلنسان        
، علــى ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣  و٢ ويف يــومي ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١يونيــه إىل / حزيــران٢٩

وركز كال االجتماعني على التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،              . التوايل
كمـا نـاقش    . مبقتـضى الـصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان           اإلبالغ  مبا يف ذلك التزامات     

ترك بني اللجان مسألة إصالح نظـام اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات، مبـا يف                  االجتماع املش 
 . ذلك مواءمة أساليب العمل وآلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان

قــدمها يوســلم االجتمــاع احلــادي والعــشرون لرؤســاء اهليئــات بأمهيــة املــسامهات الــيت   - ١٤
 الرؤسـاء   أكـد و. ة لعمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات     املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاص   

 أمهية تعزيز التعاون والتنسيق بـني اآلليـتني، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتبـادل املعلومـات                    من جديد 
مـن اهليئـات    وأوصى االجتماع بأن تنظـر كـل هيئـة          . جنععلى حنو أ  املتبادلة  ها  واستخدام نتائج 

بـشأن املـسائل اخلاصـة    األجنـع  زيـز التعـاون وتيـسري التفاعـل     نشأة مبعاهدة يف تعـيني منـسق لتع    امل
د أكــو. ببلــدان معينــة واملــسائل املواضــيعية واملتابعــة مــع املكلّفــني بواليــات اإلجــراءات اخلاصــة

الرؤساء على طابع التكامـل والتعزيـز املتبـادل الـذي يتـسم بـه نظـام اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات             
.  أمهيـة اسـتمرار احلـوار بـشأن هـذه املـسألة            علـى شـددوا    و وآلية االسـتعراض الـدوري الـشامل      

 باعتبارهـا عمليـة     ،القيمة اإلجيابية لنتائج االستعراض الـدوري الـشامل       إىل  الرؤساء أيضاً   وأشار  
ــا العمليــتني يف األمهيــة وأوصــوا بــأن     .حكوميــة دوليــة كمــا شــدد الرؤســاء علــى تــساوي كلت

 .املوارد هذا املبدأختصيص يعكس 

 بــشأن التوزيــع   ،٦٣/١٦٧وأحــاط اجتمــاع الرؤســاء علمــاً بقــرار اجلمعيــة العامــة         - ١٥
اجلغرايف العادل يف عضوية اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق اإلنـسان وأوصـى الـدول                 

 األحكــام ،أعــضاء اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات وانتخــاهبم  ترشــيح  عنــد ،األطــراف بــأن تراعــي 
كمـا أوصـى    . إلنـسان امللزمـة قانونـاً حتقيقـاً هلـذا الغـرض           املنصوص عليهـا يف صـكوك حقـوق ا        

الـذي  ) A/HRC/10/11/Add.1(برية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      اخلالرؤساء بأن يقدم تقرير     
يتضمن توصيات املنتدى املعين بقضايا األقليـات، باإلضـافة إىل تقـارير مـستقبلية عـن املنتـدى،                   

هــدات للتــشجيع علــى مناقــشة تلــك التوصــيات واحتمــال إعــداد إىل مجيــع اهليئــات املنــشأة مبعا
 .تعليق عام مشترك بشأن قضايا األقليات
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 جملس األمن   - جيم  
الــذي حيــث الــدول األعــضاء ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨اعتمــد جملــس األمــن باإلمجــاع القــرار   - ١٦

وكـرر  . العنـف اجلنـسي كأحـد أسـاليب احلـرب         استخدام  ات فعالة لوقف    خطوعلى أن تتخذ    
بـالوقف الكامـل    يف نـزاع مـسلح       طلب اجمللس إىل مجيع األطـراف        ،بلداً ٦١ املقدم من    ،لقرارا

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥علـى القـرارين     مـبين   وهـذا القـرار     . جلميع أعمال العنف اجلنسي بأثر فـوري      
سـياق  مـسألة العنـف اجلنـسي يف    ثـارة  اللذين كان لكليهما دور فعال يف إ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و

أن اختــاذ خطــوات ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨اجمللــس يف القــرار ويؤكــد  .مــنجــدول أعمــال جملــس األ
فعالة ملنع حدوث أعمال العنف اجلنسي هذه والتصدي هلا مـن شـأنه أن يـسهم إسـهاماً كـبرياً                    

 الـدول علـى القيـام دون إبطـاء بإصـالحات      لـس وحيـث اجمل . يف صون الـسالم واألمـن الـدوليني      
.  أعمال العنف اجلنـسي يف الرتاعـات إىل العدالـة        قانونية وقضائية شاملة من أجل تقدمي مرتكيب      

ويتعني أيضاً على أطراف الرتاع أن تكفل إخضاع مجيـع التقـارير الـيت تفيـد بارتكـاب مـدنيني                    
أو أفــراد عــسكريني ألعمــال العنــف اجلنــسي لتحقيــق دقيــق وتقــدمي املــدعى ارتكــاهبم هلــا إىل     

 . العدالة
  

 اجلمعية العامة  - دال  
أيـدت  الـذي    ٦٣/٣١١ قرارال، اعتمدت اجلمعية العامة     ٢٠٠٩سبتمرب  /ول أيل ١٤يف    - ١٧
ستدمج أربـع وكـاالت مـن وكـاالت األمـم           و. كيان جديد للتعامل مع حقوق املرأة     إنشاء  فيه  

 ومكتب املستـشارة    ، وشعبة النهوض باملرأة   ، هي صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      املتحدة
، ومعهـد األمـم املتحـدة الـدويل للبحـث والتـدريب             نهوض باملرأة اخلاصة بالقضايا اجلنسانية وال   

 إلنشاء كيان واحد جديد داخل املنظمـة يعـزز حقـوق املـرأة ورفاههـا      من أجل النهوض باملرأة 
القــرار إىل حتــسني يهــدف و. حنــو حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسنييف مجيــع أرجــاء العــامل وللعمــل 

 املوحـدة  القرار، سـيتوىل رئاسـة اهليئـة اجلديـدة        بـ وعمالً  .  منظومة األمم املتحدة   داخلاالتساق  
ويطلــب القــرار إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الــدول األعــضاء مقترحــاً   . ألمــني العــاملوكيــل 

شامالً حيدد مهمة الكيان اجلديد وتقرير وقائعه وهيكله ومتويله واإلشـراف عليـه حبيـث يتـسىن                 
قــرار إىل اختــاذ املزيــد مــن التــدابري للمواءمــة بــني  كمــا يــدعو ال. إنــشائه يف أقــرب وقــت ممكــن

ــاع ســبل      حتــسني نظــام ترمــي إىل ممارســات العمــل داخــل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي واتب
ومـن  . التمويل املتعلق هبذه األنشطة واختاذ خطوات أخرى لترشـيد املمارسـات داخـل املنظمـة              

أكثـر  هـو   وظـائف عليـا     يف   الوقـت الـراهن      يفأن عدد النساء الاليت يعـّين       اجلدير باملالحظة هو    
. برتبـة وكيــل أمــني عــام عــّين تـسع نــساء  منــهن مـن أي وقــت آخــر يف تـاريخ األمــم املتحــدة،   

 .٢٠٠٧يف املائة منذ عام  ٤٠ازداد عدد النساء املعينات يف وظائف عليا بنسبة  قدو
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 جملس حقوق اإلنسان   - هاء  
عنـــون امل ،١١/١قـــوق اإلنـــسان القـــرار ، اعتمـــد جملـــس ح٢٠٠٩يونيـــه /يف حزيــران   - ١٨
الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقيـة حقـوق الطفـل مـن                ”

اً عامالً مفتوح العضوية من أجـل       فريقهذا القرار    وينشئ   .“أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات    
تقــدمي ل إجــراء وضــع لدراســة إمكانيــة وضــع بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل       

وسيجتمع الفريق العامل يف الفتـرة مـن    .يكمل إجراء تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية     البالغات
 . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ١٤

ــا       - ١٩ ــسان دورهتـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــشارية جمللـ ــة االستـ ــدت اللجنـ ــة وعقـ ــن الثالثـ  إىل ٣مـ
 جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة بـشأن           واعتمدت اللجنة االستشارية  . ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٧

عـالن  اإلاألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم وناقشت مشروع        ضد  القضاء على التمييز    
كما قررت اللجنة االستـشارية أن تنظـر يف          .بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان      

الستـشارية يف قرارهـا     وأشـارت اللجنـة ا    . إعداد دراسة عن تعزيز حقـوق الـشعوب يف الـسالم          
تـدابري إلذكـاء   وضـع  زيادة توضـيح مـضمون ونطـاق هـذا احلـق، واقترحـت            لحاجة  وجود  إىل  

الوعي بأمهية إعماله وإجراءات ملموسة لتعبئة الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات             
ــة   ــسالم   لغــري احلكومي ــشعوب يف ال ــوق ال ــز حق ــد   . تعزي ــادرة اجلدي ــذه املب ــى أن ه ــق عل ة واتف

ناقـشة بـشأن الـسالم    امليف  ،مـن منظـور حقـوق اإلنـسان    بأن تسهم   ستسمح للجنة االستشارية    
ال يتجـاوز   اللجنـة االستـشارية يف موعـد        لكي تنظر فيها    وتقرر أن تقدم هذه الدراسة      . واألمن

تعزيـز حقـوق    :  هـي  كما قـررت اللجنـة االستـشارية أن حتـدد أولويـة جديـدة             . دورهتا اخلامسة 
وبينت اللجنة أن عدد املسنني يـزداد ازديـاداً سـريعاً، وأهنـم عرضـة للمعانـاة              . ننياإلنسان للمس 

 . شىت يف أوضاع اقتصادية ومؤسسية وجمتمعية وأسريةيةنساناإلانتهاكات حقوق جراء من 

سـبتمرب إىل  / أيلـول ١٤ يف الفتـرة مـن   الثانية عشرة وعقد جملس حقوق اإلنسان دورته        - ٢٠
ــوبر / تــشرين األول٢ ــسنوية بــشأن إدمــاج    . ٢٠٠٩أكت ويف هــذا الــسياق، أجــرى مناقــشته ال

 .منظور جنساين يف عمل جملس حقوق اإلنسان مع التركيز على االستعراض الـدوري الـشامل              
وقد أبرزت املناقشة أن جملس حقوق اإلنسان وآليات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان وعمليـة                 

دان اليت مل تـصدق علـى بعـض املعاهـدات          للبلبشكل خاص   االستعراض الدوري الشامل هامة     
وجتـدر  . التمييـز ضـد املـرأة     مجيـع أشـكال     الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القضاء علـى          

األثـر   التزامـات برفـع حتفظـات بعيـدة         ، يف سياق االستعراض   ،اإلشارة إىل أن عدة دول قطعت     
قبـل   علـى التمييـز ضـد املـرأة مـن          وُمثلـت جلنـة القـضاء     . وقائمة منذ أمـد طويـل علـى االتفاقيـة         
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ر مجيـع آلياتـه وهيئاتـه الفرعيـة         يعضو واحد أكد وجوب أن يكفل جملس حقوق اإلنسان تطـو          
 .ا ونتائج أعماهلا وإجراءاهتاعملياهتتستنري به  لنوع اجلنس اً عملياًعتمد تعريفأن يو

ــومي   - ٢١ ــول٣٠  و٢٩ويف ي ــسان تق  ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــاقش جملــس حقــوق اإلن ــر ، ن ري
وأنــشئت البعثــة ). A/HRC/12/48(بعثــة األمــم املتحــدة لتقــصي احلقــائق بــشأن الــرتاع يف غــزة  

تقريــر املفوضــة الــسامية اجمللــس كمــا نــاقش . يف دورتــه االســتثنائية التاســعةبواليــة مــن اجمللــس 
 وعقــد .)A/HRC/12/37 (٩/١-جملــس حقــوق اإلنــسان دإ قــرار حلقــوق اإلنــسان عــن تنفيــذ  

ودعـا  . ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول ١٦  و١٥االستثنائية الثانيـة عـشرة يـومي      اجمللس دورته   
 الفلــسطينية قــشة حالـة حقــوق اإلنـسان يف األرض  اجمللــس إىل عقـد هــذه الـدورة ملنا  يف أعـضاء  

وطالبـت مجيـع الـدول تقريبـاً بـإجراء       .احملتلة والقدس الـشرقية وتوصـيات بعثـة تقـصي احلقـائق         
ك املــسؤولني عــن انتــهاكات قــانون حقــوق اإلنــسان والقــانون   حتقيقــات مــستقلة جللــب أولئــ 

 .تصويت يف هناية اجللسةبالواعتمد قرار . إىل العدالةالدويل اإلنساين 
  

الــذكرى الــسنوية الثالثــون التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    -ثالثا   
 املرأة ضد
امـة اتفاقيـة القـضاء علـى     لعا، اعتمـدت اجلمعيـة   ١٩٧٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨يف    - ٢٢

الثالثــون لالتفاقيــة الفرصــة   الــسنوية  وأتاحــت الــذكرى  . مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    
علـى  يف اآلونـة األخـرية      عليها، وكذلك بالتقدم الذي أحـرز       تقريبا  لالحتفال بالتصديق العاملي    

د مـن املناسـبات      هبـذه الـذكرى، جـرى تنظـيم عـد          واحتفـاالً . الصعيد الوطين يف تنفيذ االتفاقية    
 ، مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان          كل من  وقد نظم . على الصعيدين الوطين واإلقليمي   

 وجلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة مناسـبات إقليميـة يف          ،وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       
 رجنـتني احتفـاالت يف األ  وتقام  . سياق استعراض اخلمس عشرة سنة لتنفيذ منهاج عمل بيجني        

وسـيتوج االحتفـال    . ٢٠٠٩طـوال عـام      ومـصر  ولبنان وقريغيزستان وغامبيا وسويسرا وتايلند
 يف مقـــر األمـــم ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣هبـــذه الـــذكرى مبناســـبة عامليـــة ســـتنظم يف  

 .بنيويورك املتحدة
  

 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة  - رابعا  
 كـانون   ١٨ الـيت سـتعقد يف الفتـرة مـن           ،ة أثناء الدورة اخلامسة واألربعني    ستنظر اللجن   - ٢٣

ــاير/الثــــــاين ــة ٢٠١٠ فربايــــــر/ شــــــباط٥ إىل ينــــ ــارير الــــــدول األطــــــراف التاليــــ  :، يف تقــــ
 .املتحدة وأوزبكستان وأوكرانيـا وبنمـا وبوتـسوانا ومـصر ومـالوي وهولنـدا              العربية اإلمارات

 يف الدورة السادسة واألربعني الـيت سـتعقد         م تقاريرها والدول األطراف اليت طلب إليها أن تقد      
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ــا  : هــي٢٠١٠أغــسطس /آب يوليــه و/يف متــوز  االحتــاد الروســي واألرجنــتني وأســتراليا وألباني
ــي      ــادا وفيجـ ــشيل وغرينـ ــطى وسيـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــا ومحهوريـ ــدة وتركيـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ . وبـ

يوليـه  /الدورة الرابعـة واألربعـني يف متـوز        يف هاالنظر يف تقرير  األرجنتني اليت كان من املقرر       أما
لقائمـة الـدول   عنـد إعـدادها   مـدعوة،  اللجنـة  و. هـا طلبـت إرجـاء النظـر يف تقرير    فقد  ،  ٢٠٠٩

 الـذي   ،النظـر يف املرفـق الثـاين هلـذا التقريـر          إىل  األطراف اليت سينظر فيهـا يف الـدورات املقبلـة،           
. بعـد موعـد النظـر فيهـا       يتحـدد   لكـن مل    الدول األطراف اليت قدمت تقاريرها و     قائمة ب يتضمن  

ــضاً    ــة أي ــود اللجن ــذكّر بوقــد ت ــا    أن ت ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــذ االتفاقي أهنــا قــررت النظــر يف تنفي
اجلـزء  ، وتـشاد وجـزر القمـر وليـسوتو يف           ٢٠١٠الوسطى، وسيشيل، وغرينادا يف أوائـل عـام         

 يف دورهتـا  ،اللجنـة عـت  دو.  دون وجـود تقريـر  ، إن اقتضى األمر ،، حىت ٢٠١٠الثاين من عام    
، أفغانـــستان، وبلغاريـــا، وجـــزر ٢٠٠٨يونيـــه /احلاديـــة واألربعـــني، الـــيت عقـــدت يف حزيـــران

سليمان، وجيبويت، وزمبـابوي، والـسنغال، وسـان فنـسنت وجـزر غرينـادين، وكـوت ديفـوار                  
ة يف تقريـر موحـد يف غـضون سـنتني، وإال فـإن اللجنـ         اليت فـات أواهنـا       مجيع تقاريرها    ميتقدإىل  

يف ووّجهـت اللجنـة    .وجود تقريردون ستنظر يف تنفيذ االتفاقية يف تلك الدول األطراف حىت   
ــشرين األول     ــودة يف شــهري ت ــة واألربعــني املعق ــا الثاني ــاين  /دورهت ــشرين الث ــوبر وت ــوفمرب /أكت ن

ــة  ٢٠٠٨ ــق ب  دعــوة مماثل ــراق  فيمــا يتعل ــدا، وســري النكــا، والع ــوا   .أوغن ــضاً أنتيغ و تلقــت أي
ــا  ربــادوسوب وبربــودا وســانت كيــتس ونــيفس دعــوة لتقــدمي مجيــع    وترينيــداد وتوبــاغو وزامبي

يف املعقـودة  بناء على قرار اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني           أواهنا  تقاريرها اليت فات    
  .٢٠٠٩يوليه /متوز
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 املرفق األول
 الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها    
 أفريقيا    

  دانالسو  
 الصومال  

  
 آسيا واحمليط اهلادئ    

 )اإلسالمية -مجهورية (إيران   

 باالو  

 تونغا  

 ناورو  

 أخرىودول أوروبا الغربية     

 الكرسي الرسويل  

  الواليات املتحدة األمريكية  
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 املرفق الثاين
  

الــدول األطــراف الــيت قــدمت تقاريرهــا لكــن اللجنــة مل تنظــر فيهــا بعــد        
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ظر فيها حىت حتدد موعدا للن مل أو
  

  تاريخ وروده  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف

ــارير الـــــيت  التقـــ
سبق النظر فيهـا    

  )الدورة(
ــر  التقريـــــ
  السابق

 إثيوبيا
 ٥- ٤ )٣٠ (٢٠٠٤  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠ السادس والسابعالدوريني التقرير اجلامع للتقريرين 

 إسرائيل
 التقرير الدوري الرابع

 التقرير الدوري اخلامس
  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢

 ٢٠٠٥مايو / أيار٤
  ٢٠٠٩مايو / أيار٤

٣٣ (٢٠٠٥( 
 

٣  
 

 بيالروس
 ٦- ٤ )٣٠ (٢٠٠٤  ٢٠٠٩يوليه / متوز١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع

  اجلزائر
 ٢، ١ )٣٢ (٢٠٠٥ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢ ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢١  الثالث والرابع الدورينيالتقرير اجلامع للتقريرين

 جنوب أفريقيا
 ١ )١٩ (١٩٩٨  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤ الثاين والثالث والرابعالدورية التقرير اجلامع للتقارير 

 يزمبابو
الثاين والثالث والرابع الدورية التقرير اجلامع للتقارير 

 ١ )١٨ (١٩٩٨ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦ ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ واخلامس
 سري النكا

اخلامس والسادس الدورية التقرير اجلامع للتقارير 
 ٤- ٣ )٢٦ (٢٠٠٢  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ والسابع
 فورةسنغا

 ٣ )٣٩ (٢٠٠٧ ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الرابع
 عمان

 - -  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٩ التقرير الدوري األول
 غينيا االستوائية

٥-٤ ،٣-٢ )٣١ (٢٠٠٤ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠ ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري السادس
 كينيا

 ٦- ٥ )٣٩ (٢٠٠٧ ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري السابع 
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  تاريخ وروده  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف

ــارير الـــــيت  التقـــ
سبق النظر فيهـا    

  )الدورة(
ــر  التقريـــــ
  السابق

 ليختنشتاين
 ٢،٣ )٣٩ (٢٠٠٧  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٨ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١ التقرير الدوري الرابع

 نيبال
 ٣- ٢ )٣٠( ٢٠٠٤  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢ الرابع واخلامسالدوريني التقرير اجلامع للتقريرين 

 النيجر
 ٢- ١ )٣٨ (٢٠٠٧ ٢٠٠٩مارس /ذارآ ٢١ ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ الثالث والرابعالدوريني التقرير اجلامع للتقريرين 

 اليمن
 ٦ )٤١ (٢٠٠٨  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري السابع

 
  


